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หมวดที่  1   ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :     25491641100862 

 ภาษาไทย  :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 ภาษาอังกฤษ  :     Bachelor of Science Program in Environmental Sciences 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :     วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย) :     วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :     Bachelor of Science (Environmental Sciences) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :     B.Sc. (Environmental Sciences) 

3.  วิชาเอก (ถามี) 

 ไมมี 

4.  จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ 2559  
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 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

        ปริญญาตรีทางวิชาการ 

        ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

        ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

        ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

       หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

        ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

        ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 

 5.3  ภาษาที่ใช 

    การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย    

 5.4  การรับเขาศึกษา 

   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.5  ความรวมมือกบัสถาบันอื่น 

    เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     

 5.6  การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

    ใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพียงสาขาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

           หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  เปดสอนภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา  2564 

  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

   เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา  2549  

  ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2559 

       ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม 

   ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

  ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

  ในการประชุมครั้งที ่6/2563  เมื่อวันที ่26 กนัยายน พ.ศ. 2563  

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรไดรับการเผยแพรคุณภาพและตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559  ในปการศกึษา 2566  
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา   

 8.1  หนวยงานราชการดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เปนตน 

 8.2  นักวิชาการสิ่งแวดลอมทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 8.3  บริษัทเอกชน เชน หองปฏิบัติการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  

ผูควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม และเจาหนาที่สิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม 

เปนตน 

 8.4  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 

 8.5  หนวยงานดานการศึกษาและวิจัย 

 8.6  ผูประกอบการธุรกิจและผูเสนอขายผลิตภัณฑทางดานสิ่งแวดลอม 

9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย   

    ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางสาวสายสิร ิไชยชนะ 

x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Environmental 

Sciences 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

University of East Anglia 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2560 

 

2545 

2542 

2 นางสาวสุชีวรรณ ยอยรูรอบ 

x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วศ.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ส.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 

ธรรมาธิราช 

2553 

2543 

 

2539 

2553 

3 นางขวัญกมล ขุนพิทักษ 

x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

ศษ.บ. 

 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

คหกรรมศาสตร  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2541 

2537 

4 นางสาวนัดดา โปดำ 

x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สถาบันราชภฏัสงขลา 

2549 

2546 

5 นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 

x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 

2549 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมไดกลายเปนปญหาสำคัญระดับโลก ซึ่งจะเห็นไดจากการแกไข

เพ่ิมเติมพิธีสารเกียวโต ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ในป 2555 การรับรองความตกลงปารีส ณ กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส ในป 2558 และการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 25 (COP25) ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในป 2562 กลาวถึง

ปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบในระดับโลกนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทำใหนานา

ประเทศตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาประเทศตาม

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ขององคการสหประชาชาติ  

ประกอบกับในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนที่ปรับเปลี่ยนเร็ว และสลับซับซอนมาก

ยิ่งข้ึน สงผลใหสถาบันการศกึษาควรตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความ

แข็งแกรงของโครงสรางของระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพแขงขันไดในกระแสโลกาภิวัฒน 

เปนแหลงสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ แกสังคมไดอยางรูเทาทัน ควบคู

ไปกับการเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 

พรอมทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณ เปนรากฐาน 

การพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดำรงชีวิตของชุมชนและสังคมไทย เปนการสรางความเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป จากทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เก่ียวกับการสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งใหความสำคัญกับประเด็นดาน

สิ่งแวดลอมดังนี ้

  (1)  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ

โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกำลังของทุก 

ภาคสวน นำระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

และความเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและ 

ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้ง

ผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดิน

ใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการ

ปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวาง

หนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ 
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เชน คณะกรรมการลุมน้ำและองคกรผูใชน้ำคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยง 

เชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 

บริหารจัดการแร โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนำแรมาใชประโยชน คำนึงถึงความจำเปนและ

มูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอม

และสุขภาพอนามัยของประชาชน  

  (2)  การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช

แลว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตาง ๆ เชน การปฏิรูประบบ

ภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือสิง่แวดลอม การศกึษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน  

  (3)  การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู

เศรษฐกิจและสังคมที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสี เขียว สงเสริม

ผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green 

Supply Chain/ Green Value Chain) สงเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาค

บริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

  (4)  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ 

ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลำดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไก

การคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงการจัดการขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่

กำจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการ 

แปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติ มุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และ

การบังคบัใชกฎหมาย  

  (5)  การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทำ 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือ

กับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การ

บริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

  (6)  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุก

ภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบและ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน

สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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ใหความสำคัญกับการปองกันน้ำทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถ

ปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของ

ระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ 

และการจัดทำแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ พรอม

รองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต   

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ภายใตแนวนโยบายพัฒนาของไทยตั้ งแตอดีตจนถึงปจจุ บัน เปนการพัฒนาที่ เนน

ภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก ซึ่งการพัฒนาดังกลาวไดสรางปญหามลพิษอยางมากตอสิ่งแวดลอม และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน ปญหาสิ่งแวดลอมมีความเชื่อมโยงเก่ียวของกันอยางซับซอนกับ

วิวัฒนาการของมนุษย การคนพบและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปญหาสิ่งแวดลอมไดทวีความรุนแรง

ยิ่งขึ้นตามลำดับ ซึ่งมีความหลากหลายและแตกตางกันตามเงื่อนไขของพ้ืนที่และเวลา ตลอดจนปจจัย

ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ความจำเปนท่ีจะตองแทรกแซงกระบวนการพัฒนาดวย

การจัดการสิ่งแวดลอมไดปรากฏชัดเจนข้ึนเมื่อไมก่ีปท่ีผานมา สงผลใหมีการพัฒนากรอบแนวคิด 

แนวทางและวิธีการ ตลอดจนเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่หลากหลาย และนำไปสูการ

พัฒนาองคความรูและวิชาชีพที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมหลากหลายสาขาในประเทศตาง ๆ สำหรับ

ประเทศไทยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ไดรับรองสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมกับรัฐหรือ

ชุมชนในการจัดการบำรุงรักษา ใชหรือไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการมี

สวนรวมในการคุมครองสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดี หลักสูตรฯวิชา 

ไดเล็งเห็นความจำเปนและความสำคัญในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ที่มีลักษณะ

บูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่สามารถเขาไปรวมปองกันและแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเปนตองพัฒนาหลักสูตร 

เชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนตามสถานการณสิ่งแวดลอมในหลายปจจัย ทั้งนี้

เพ่ือรองรับการแขงขันในสังคม โดยการผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่พรอมปฏิบัติงาน

ดวยศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเขาใจใน

ผลกระทบของกิจกรรมในสังคมตอฐานความมั่นคงของสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถ่ินและระดับมหภาค 
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โดยปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมนำความรูมุงสูการพัฒนาทองถ่ิน สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จากการวิจัยเรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตร วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือศึกษาความตองการใช

บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ศึกษาความตองการของศิษยเกา และศิษย

ปจจุบันท่ีมีตอการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพ่ือนำขอมูล

จาการวิจัยมาใชในการพัฒนาหลักสูตรนั้น ผลการวิจัยจากผูใชบัณฑิต รอยละ 95 มีความเห็นวาการ

ปรับปรุงหลักสูตรฯ มีความเหมาะสม และรอยละ 5 คิดวาไมเหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรฯ ปจจุบัน 

มีความเหมาะสมดีแลว โดยผูใชบัณฑิตมีความตองการคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรฯ อันดับแรก คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะทางปญญา ดานความรู และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ  

จากการประเมินผลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ผูทรงคุณวุฒิ  รอยละ 100 มีความเห็นวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม มีความสำคัญและจำเปนที่จะเปดสอน โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรฯ ที่ผูทรงคุณวุฒิมีความตองการ อันดับแรก คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานความรู และดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ีตามลำดับ 

กลุมศิษยเกาและศิษยปจจุบันที่ ไดใหความคิดเห็นตอการพัฒนาหลักสูตรฯ ในดาน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ คุณลักษณะอันดับแรกท่ีกลุมศิษยเกาตองการ 

คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ ดานความรู ดานทักษะทางปญญา และดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน และกลุมศิษยเกามีความเห็นวา

คุณลักษณะที่มีความสำคัญนอยที่สุด คือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับคุณลักษณะอันดับแรกที่กลุมศิษยปจจุบันตองการ คือ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม รองลงมา คือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานความรู ดาน

ทักษะทางปญญา และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตามลำดับ ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรฯ จะเปนการพัฒนาหลักสูตรฯ ให ครอบคลุม มีความทันสมัย 

และสอดคลองกับสถานการณสิ่งแวดลอม และตลาดแรงงานดานสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  

 

  



มคอ.2 8 

 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพและคุณธรรม สราง 

องคความรู การศึกษา และวิจัยที่เขมแข็ง ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเปนการสงเสริมการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือดำรงไว

ซึ่งความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ ใสใจ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอนเพื่อให

บริการคณะ/ หรือตองเรียนจากคณะอื่น) 

  13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 

     13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต มี 4 กลุม ไดแก  

(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

(3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร    

(4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     13.1.2  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

  รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรียนไดตาม

ความสนใจในหมวดวิชาเลือกเสร ี

 13.3  การบริหารจัดการ 

อาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานรายวิชาทุก

รายวิชากับอาจารยผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชาดานเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการ

สอน และการประเมินผล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559  
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หมวดที่  2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.   ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

   เนนคุณธรรม นำสิ่งแวดลอมกาวหนา เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 

  ในปการศึกษา 2538 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และไดเริ่มดำเนินการเรียน

การสอนตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนมา และในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรก

ในปการศึกษา 2543 เนื่องจากครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร และไดมีการปรับปรุง

หลักสูตรครั้งลาสุดในปการศึกษา 2559 โดยใชชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยเปนหลักสูตรที่มีนักศึกษาใหความสนใจเขารับการศึกษา

อยางตอเนื่องทุกป และบัณฑิตของหลักสูตรไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่เก่ียวของเปนอยางดี  

โดยในระยะท่ีผานมาทางหลักสูตรไดติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง อาทิเชน 

แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต การประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม กลุมมหาวิทยาลัยที่เปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การประชุม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่เก่ียวของ 

  อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสรางขององคกรและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้น เพ่ือใหหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพ  

และทันสมัยเหมาะกับสภาวการณปจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใช

ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมท้ังเพื่อให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา จึงมีความประสงคที่จะปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี ้

 1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ที่สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงดานสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ 
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  2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีพ้ืนฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  

และเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

  3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีโลกทัศนกวาง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

และสังคม รวมถึงมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ โดยอยูบน

พ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง   
  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป ตาม
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำหนด 

ติดตามและประเมินหลักสูตร
อยางสม่ำเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรงุหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. แผนการสงเสริมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรูแก
อาจารยผูสอน เพื่อสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนนุการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง 

3. สงเสริมใหมีการประเมินผล 
ที่เนนการพัฒนาการของ
ผูเรียนเปนสำคัญ 

4. จัดกิจกรรมเสริม 
นอกหลักสูตรที่เนนพัฒนา
ทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 

1. จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะแก
อาจารยผูสอน 

2. ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

3. ความพึงพอใจของผูเรยีนตอระบบ
สารสนเทศที่สนบัสนุนการเรียนรู
ดวยตนเอง 

4. จำนวนรายวชิาที่ใช 
การประเมินผลที่เนนพฒันาการ
ของผูเรียน 

5. ผลการประเมินการมสีวนรวมของ
ผูเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของทางคณะ 

3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย ตาม
ผลการเรยีนรูทัง้ 5 ดาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย
ที่เนนการสอนดานคุณธรรม
จริยธรรม ความรู 
 ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพนัธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการการพัฒนาทักษะการสอน
และการประเมินผลการเรียนรูทัง้ 
5 ดาน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ตอทักษะการสอนของอาจารย 
ที่มุงใหเกิดการเรียนรูทักษะ 
ทั้ง 5 ดาน 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

 1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 

  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถจัดไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ใหเปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก ก) 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคปกติ  เรียนวันจันทร – ศุกร 

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

  ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

หรือเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

  2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560   หมวด 2 การรับเขาศึกษา (ภาคผนวก ก)  

 

  



มคอ.2 12 

 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  /2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา 

- ความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ 

ไมเพียงพอ 

- ความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรไมเพียงพอที่เรียนตอในสาขา

วิชาชีพ 

 

 

 

- จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา 

ที่มีความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรต่ำ 

- นักศึกษาที่จะเขาศึกษาควรมีผลการเรียนกลุม

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยูในเกณฑ

ดี หรือมีผลการเรียนรายวิชากลุมวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย หรือเทียบเทาทุกรายวิชาเฉลี่ย 

ไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4.00 คะแนน 

- จัดการสอนเสริมหรือสอนภายในภาค

การศกึษาแรกใหแกนักศึกษาที่มีปญหาในการ

เรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาภาคปกตแิละผูสำเร็จการศึกษาในระยะ  5 ป 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี  1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี  2  40 40 40 40 

ชั้นปท่ี  3   40 40 40 

ชั้นปท่ี  4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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 2.6  งบประมาณตามแผน  

   1)  ใชงบประมาณเงนิรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 

1.  งบประมาณเงินรายได      

 - คา FTES ตอป 28.89 58.89 93.33 113.33 113.33 

 - คาหัวจริงตอป 816.67 825.00 845.37 822.22 822.22 

 - จำนวนนักศึกษา ป.ตรี  40 80 120 160 160 

รวม 32,666.67 66,000.00 101,444.44 131,555.56 131,555.56 

2.  งบประมาณรายจาย      

 - คาหัวจริงตอป 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

 - จำนวนนักศึกษา ป.ตรี  40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 152,666.67 306,000.00 461,444.44 611,555.56 611,555.56 
 

   2)  คาบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรตอนักศึกษา 1 รุน 3,600,000 บาท  

ประมาณการคาใชจายตอหัวตอป  22,500 บาท   

 2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 

ผลการเรียน  พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จำนวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 

  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   

   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา           30     หนวยกิต 

    1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา                      12     หนวยกิต 

     บังคับเรียน 9     หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา 3     หนวยกิต 

    1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา 6     หนวยกิต 

     บังคับเรียน 3     หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา 3     หนวยกิต 

    1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา 6     หนวยกิต 

     บังคับเรียน 3     หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา 3     หนวยกิต 

    1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6     หนวยกิต 

     บังคับเรียน 3     หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา 3     หนวยกิต 

   2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา           90     หนวยกิต 

    2.1  วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ไมนอยกวา            41     หนวยกิต 

     2.1.1 กลุมวิชาแกน             26     หนวยกิต 

     2.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน           15     หนวยกิต 

    2.2  วิชาเฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา            37     หนวยกิต 

     2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม   6     หนวยกิต 

     2.2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม           15     หนวยกิต 

            1) วชิาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม  9     หนวยกิต 

            2) วชิาดานเทคโนโลย ี    6     หนวยกิต 

     2.2.3 กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม           12     หนวยกิต 

     2.2.4 กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม   4     หนวยกิต 

    2.3  วิชาเลือกเฉพาะดาน ไมนอยกวา            12     หนวยกิต 

   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     6     หนวยกิต 

   4.  หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา   8     หนวยกิต 
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  3.1.3  รายวิชา 

   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา           30     หนวยกิต 

    1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา         12     หนวยกิต 

     บังคับเรียน      9     หนวยกิต 

   GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป     3(3-0-6) 

     English Adventures   

   GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝน      3(3-0-6) 

     English for  Dream Achievement  

   GESL103 รูใชภาษาไทย      3(3-0-6) 

     Arts of using Thai language 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต   จากวิชาตอไปนี้ 

   GESL104  เฮฮาภาษามาเลย     3(3-0-6) 

      Malay Language Fun 

   GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย     3(3-0-6) 

       Hello Indonesia Language 

   GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุน        3(3-0-6 

      Fun with Japanese 

   GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี     3(3-0-6) 

      Entertain with Korean 

   GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     3(3-0-6) 

      Happy Chinese  

    1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 

     บังคับเรียน   3  หนวยกิต 

   GESH201 ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 

      Life skills 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี ้

   GESH202 ปรัชญาและศาสนา     3(3-0-6) 

      Philosophy and Religions 

   GESH203 มนุษยกับความงาม     3(3-0-6) 

      Human and Aesthetics 
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   GESH204  วัยใส ใจสะอาด     3(3-0-6) 

      Youngster with Good Heart  

   GESH205  นักสืบชุมชน      3(2-2-5) 

      Community Detective  

   GESH206  มนุษยชาติ      3(3-0-6) 

      Humankind 

   GESH207  ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร    3(2-2-5) 

      Cyber Security and Confidentiality   

   GESH208  นวัตกรรมทำเองได     3(2-2-5) 

      Do it yourself Innovations 

   GESH209  วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่นสมัยใหม    3(3-0-6) 

      Local Culture and Modern Identity 

    1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 

     บังคับเรียน   3  หนวยกิต 

   GESS301  การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม    3(3-0-6) 

       Living in Modern Society 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้

   GESS302  ทองถิ่นของเรา      3(3-0-6) 

      Our Local 

   GESS303 อาเซียนรวมใจ      3(3-0-6) 

      ASEAN Together 

   GESS304 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     3(2-2-5) 

   The King’s Philosophy for Sustainable 

    Development 

GESS305 เจาสัวนอย      3(3-0-6) 

    Young Entrepreneurship 

GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองท่ีดี   3(3-0-6) 

    Laws and Creating Good Citizenship 
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    1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

     บงัคับเรียน    3  หนวยกิต 

   GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

      Thinking in The Digital Age 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี ้

   GESC402 โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ   3(2-2-5) 

      Office Automations 

   GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 

      Modern Lifestyle and Environment  

   GESC404 สุขภาพทันยุค      3(2-2-5) 

      Modern Health 

   GESC405  นักคนควาขอมูล      3(2-2-5)

      Information Explorers 

   GESC406 รูทันโลก      3(2-2-5) 

      World Knowledge 

   GESC407 นวัตกรรมการเกษตร     3(2-2-5) 

      Agriculture Innovation 

   GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน     3(2-2-5) 

      Online Business Management 

    2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา    90   หนวยกิต 

    2.1  วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ไมนอยกวา      41   หนวยกิต 

     2.1.1 กลุมวิชาแกน     26   หนวยกิต 

    4131014 ฟสิกสพื้นฐาน     3(3-0-6) 

       Fundamental Physics 

    4131015 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน    1(0-3-2) 

       Fundamental Physics Laboratory 

    4231101 เคมี 1      3(3-0-6) 

       Chemistry I 

    4231102 ปฏิบัติการเคมี 1     1(0-3-2) 

       Chemistry Laboratory I 



มคอ.2 18 

 

    4231103 เคมี 2      3(3-0-6) 

       Chemistry  II 

    4231104 ปฏิบัติการเคมี 2     1(0-3-2) 

       Chemistry  Laboratory II  

    4331120 ชีววิทยา 1     3(3-0-6) 

       Biology I   

    4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1    1(0-3-2) 

       Biology Laboratory I 

    4331122 ชีววิทยา 2     3(3-0-6) 

      Biology II 

    4331123 ปฏิบัติการชีววิทยา 2    1(0-3-2) 

      Biology Laboratory II 

    4511101 คณติศาสตรพื้นฐาน    3(3-0-6) 

      Fundamental Mathematics 

    4511403 แคลคูลัสเบื้องตน     3(3-0-6) 

       Introduction to Calculus 

     2.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน   15   หนวยกิต 

    4232201 เคมีวิเคราะห 1     3(3-0-6) 

       Analytical Chemistry I 

    4232202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1    1(0-3-2) 

       Analytical Chemistry Laboratory I 

    4232505 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 

      Fundamental Organic Chemistry 

    4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน   1(0-3-2) 

      Fundamental Organic Chemistry Laboratory 

    4232302 ชีวเคมีพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 

      Fundamental Biochemistry 

    4232303 ปฏิบัติการชีวเคมี พื้นฐาน    1(0-3-2) 

      Fundamental Biochemistry Laboratory 

    4521101 หลักสถิติ     3(3-0-6) 

       Principle of Statistics 
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    2.2  วิชาเฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา    37   หนวยกิต 

     2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม    6    หนวยกิต 

    4461101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

      Fundamentals of Environmental Science 

    4462101 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 

      Environmental Ecology 

     2.2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   15   หนวยกิต 

      1) วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม   9   หนวยกิต 

    4463301 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห    3(2-2-5) 

      Water Pollution and Analysis 

    4463302 การบำบัดน้ำเสีย     3(2-2-5) 

      Wastewater Treatment Technology 

    4463303 มลพิษทางอากาศและเสียง   3(2-2-5) 

      Air and Noise Pollution 

      2) วิชาดานเทคโนโลยี      6   หนวยกิต 

    4463304 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 

      Environmental Technology 

    4464301 นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 

      Environmental Innovation 

     2.2.3 กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม   12   หนวยกิต 

    4463201 การจัดการสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 

      Environmental Management 

    4463202 วิทยาศาสตรทางทะเลและชายฝง   3(2-2-5) 

      Marine and Coastal Science 

    4463203 การจัดการมูลฝอย    3(2-2-5) 

      Solid Waste Management  

    4464201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

      Environmental Impact Assessment 

 

 



มคอ.2 20 

 

     2.2.4 กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม    4   หนวยกิต 

    4463501 วิธีวิจัยและจริยธรรมทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 

      Research Methodology and Ethics in Environmental Science 

    4464501 วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    3(0-6-3) 

      Research in Environmental Science 

    2.3  วิชาเลือกเฉพาะดาน  ไมนอยกวา    12  หนวยกิต 

       จากวิชาตอไปนี้ 

    4462102 วิทยาศาสตรดิน     3(2-2-5) 

       Soil Science 

    4462103 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

       English for Environmental Science 

    4462104 เคมีสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

      Environmental Chemistry 

    4462105 ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 

       สภาวะแวดลอมของโลก 

       Natural Disaster and Global Environmental  

       Change 

    4462201 การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   2(2-0-4) 

       Sustainable Environmental Development 

    4462202 พ้ืนที่ชุมน้ำกับการอนุรักษ    2(2-0-4) 

       Wetland and Conservation 

    4462301 พลังงานกับสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

       Energy and Environment 

    4463204 การจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา  3(2-2-5) 

       Forestry and Wildlife Resources Management 

    4463205 การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง   3(3-0-6) 

      Urban Environmental Management 

    4463206 ลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา   3(2-2-5) 

       Watershed and Songkhla Lake Basin  
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    4463305 เครื่องมือสำหรับการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

      Instruments for Environmental Analysis 

    4463306 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม  2(1-2-3) 

      Environmental Geographic Information System 

    4464202 ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

       Local Wisdom for Environmental Management 

    4464302 การควบคุมมลพิษทางอากาศ   3(3-0-6) 

       Air Pollution Control 

    4464303 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 3(3-0-6) 

       Noise Pollution and Vibration Control 

    4464401 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(2-2-5) 

       Occupational Health and Safety 

    4464402 การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 

       Environmental Sanitary 

    4464403 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

       Environmental Risk Assessment 

   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา       6   หนวยกิต 

        ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จของหลักสูตร 

   4.  หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา     8   หนวยกิต 

    เลือกแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี ้

แบบท่ี 1  ฝกประสบการณวิชาชีพ 

    4464601 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร 2(1-2-3) 

       สิ่งแวดลอม     

       Preparation for Field Experience in  

       Environmental Science 

    4464603 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร 6(540) 

       สิ่งแวดลอม 

       Field Experience in Environmental Science 
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     แบบท่ี 2  สหกิจศึกษา 

    4464602 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตร 2(1-2-3) 

       สิ่งแวดลอม 

    Cooperative Education Preparation  

    in Environmental Science 

    4464604 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  6(640) 

       Cooperative Education in Environmental Science 
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ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาและหนวยกิตที่ใชในหลักสูตร 

 เลขรหัสประจำรายวิชา  ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 

   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 4  หมายถึง  ชั้นป  หรือระดับความยากงาย 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 6,7   หมายถึง  ลำดับกอนหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เลขรหัสตัวท่ี 5  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว ดังนี้ 

    1  กลุมพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   446-1-- 

    2  กลุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  446-2-- 

    3  กลุมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม     446-3-- 

    4  กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม     446-4-- 

    5  กลุมโครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ การสัมมนา และการวิจัย 446-5-- 

    6  กลุมการปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   446-6-- 

 

 ความหมายของจำนวนหนวยกิต 

  ตัวอยางเชน  3(3-0-6) 

   เลขตัวท่ี  1 หมายถึง  จำนวนหนวยกิตรวม 

   เลขตัวท่ี  2 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

   เลขตัวท่ี  3 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 

   เลขตัวท่ี  4 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงศกึษาดวยตนเองตอสัปดาห 

  

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับกอนหลัง 

ลกัษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปหรือระดับความยากงาย 

หมวดวิชาและหมูวชิา 
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  3.1.4  แผนการศึกษา 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 9 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4231101 เคมี 1 3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4231102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4331120 ชีววทิยา 1 3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4331121 ปฏิบัติการชีววทิยา 1 1(0-3-2) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4511101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 20 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 6 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4231103 เคมี 2 3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4231104 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4331122 ชีววทิยา 2 3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4331123 ปฏิบัติการชีววทิยา 2 1(0-3-2) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4131014 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4131015 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4461101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 21 

ปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 6 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4511403 แคลคูลสัเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4232505 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรยีพื้นฐาน 1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4462101 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

วิชาเลือกเฉพาะดาน 446xxxx เลือกเรยีน 3 

รวมหนวยกิต 19 
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ปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 6 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4232201 เคมีวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4232202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 1(0-3-2) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4521101 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4232302 ชีวเคมพ้ืีนฐาน  3(3-0-6) 

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 4232303 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 

วิชาเลือกเฉพาะดาน 446xxxx เลือกเรยีน 3 

รวมหนวยกิต 20 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 3 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4463301 มลพิษทางน้ำและการวเิคราะห 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4463201 การจัดการสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4463202 วิทยาศาสตรทางทะเลและชายฝง 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4463501 วธิวีจิัยและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

1(0-3-2) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4463304 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxxx เลือกเรยีน 3 

รวมหนวยกิต 19 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4463203 การจัดการมูลฝอย 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4463302 การบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4463303 มลพิษทางอากาศและเสยีง 3(2-2-5) 

วิชาเลือกเฉพาะดาน 446xxxx เลือกเรยีน 3 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxxx เลือกเรยีน 3 

รวมหนวยกิต 15 
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ปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4464201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4464301 นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 4464501 วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(0-6-3) 

วิชาเลือกเฉพาะดาน 446xxxx เลือกเรยีน 3 

หมวดวิชาประสบการณ

ภาคสนาม 

4464601 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทาง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม* หรือ 

2(1-2-3) 

4464602 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม** 

2(1-2-3) 

รวมหนวยกิต 14 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน    

หมวดวิชาประสบการณ

ภาคสนาม 

4464603 การฝกประสบการณวชิาชีพทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม* หรือ 

6(540) 

4464604 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม** 6(640) 

รวมหนวยกิต 6 

 

หมายเหต:ุ  *    สำหรับนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพ 

   **   สำหรับนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
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  3.1.5  คำอธิบายรายวิชา   

   3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

     3.1.5.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป  

English Adventures      

 คำศัพท สำนวน โครงสรางภาษาอังกฤษและอวัจนภาษา ผาน

สื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพยนตร เพลง สื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพ 

และฝกปฏิบัติผานสถานการณที่กำหนดทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อ

เตรียมความพรอมสูการปฏิบัติจริงในชีวติประจำวัน 

 English vocabulary, expressions, structures and non-

verbal language through various types of media such as 

movies, songs, online communications and printed matters. 

Practice English in designed language situations not only inside 

but also outside classrooms in order to apply the language use to 

daily life. 

3(3-0-6) 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน  

English for Dream Achievement  

 ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานท่ีใฝฝนฝกการ

สัมภาษณงาน บทสนทนาตาง ๆ ที่ใชในสถานที่ทำงานและบริบทอ่ืน ๆ 

ของการทำงาน รวมทั้งการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการ

นำเสนองานในรูปแบบตาง ๆ   

 English skills for dream job applications, job 

interviews, English conversations in workplace and in 

various work-related contexts. Make use of English and 

technology for a variety of work presentations. 

3(3-0-6) 

GESL103 รูใชภาษาไทย 

Arts of Using Thai Language 

 ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใชภาษา การยอและการสรุป

ความ การพูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

        Strengthen learners in terms of communicative 

skills, arts of using Thai language, summarizing and briefing, 

oral presentations and academic writing. 

 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย   

Malay Language Fun 

ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนน

ทักษะ การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดาน

วัฒนธรรมเพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 

writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking 

for daily communication and promoting the understanding 

of Thai and Malay cultures. 

3(3-0-6) 

 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   

Hello Indonesia Language 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนน

ทักษะ   การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท

ทางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 

writing in Indonesian, focusing mainly on listening and 

speaking for daily communication and promoting the 

understanding of Thai and Indonesian cultures. 

3(3-0-6) 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน    

Fun with Japanese 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน  

โดยเนนทักษะการฟงและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ

เสริมสรางความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและญ่ีปุน  

โดยใชกิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

           The language skills: listening, speaking, reading and 

writing in Japanese, focusing mainly on listening and 

speaking for daily communication and promoting the 

understanding of Thai and Japanese cultures by using 

various integrated skill activities. 

 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี    

Entertain with Korean 

   ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษา

เกาหลี  โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 

   The language skills: listening, speaking, reading and 

writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking 

for daily life. 

3(3-0-6) 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     

Happy Chinese  

 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรูคำศัพท

และบทสนทนาภาษาจีนอยางทันสมัย ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และ

เขียน พรอมทั้งเรียนรูความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทย-จีน   

 The Mandarin Chinese phonetics and the basics of 

writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary 

and dialogues in current contexts. Practice the language 

skills: listening, speaking, reading and writing and recognize 

the intercultural awareness between Thai and Chinese. 

3(3-0-6) 
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     3.1.5.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH201 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนทั้งทางดานรางกาย 

จิต ใจ อารมณ  และสังคม  การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ 

สุนทรียสนทนา การสื่อสารอยางสันติ การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

ตนเอง การตระหนักรูศักยภาพของตนเองและการกาวขามขีดจำกัดการ

แกปญหาความขัดแยงทัศนะแบบองครวม ทักษะการคิดและการคิดเชิง

ระบบจิตสำนึกตอสวนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและ 

การเรียน การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 

 Meaning and importance of life skills; principles, 

concepts and theories related to human behavior; self-

development in physical, mind, emotional and social 

development; contemplation; dialogue; non-violent 

communication; transformative Learning; self-awareness and 

personal development; conflict resolution; holistic; thinking 

skills and holistic system thinking; public mind; life skills in 

the 21st century; study-life balance, good life and happiness. 

3(2-2-5) 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา           

Philosophy and Religions 

   ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและ

ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวาง

ปรัชญาและศาสนา คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอน

ของศาสนาตาง ๆ นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  

ครอบครัว สังคม เพ่ือใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

   Analytical elements of philosophy and religions, the 

relations between philosophy and religions,  the real  value   

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 

 of philosophy and religions, teachings and philosophical 

concepts of different school of philosophy and religions for 

peace of life and peaceful societies. 

 

GESH203 มนุษยกับความงาม     

Human and Aesthetics  

  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องตน  องคประกอบทางศิลปะ 

ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การ

ตระหนักในคุณคา ความงาม 

  Concept and fundamental concepts, theories of 

aesthetics,  elements of art, music,  and performing arts. 

Apply the knowledge of aesthetics in to daily life and 

realize the values of aesthetics. 

3(3-0-6) 

GESH204 วัยใส ใจสะอาด      

Youngster with Good Heart 

    การทุจริต การปองกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การ

แยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม การมีสวนรวม

ของชุมชน ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปองกันการทุจริต    

    Corruption, corruption prevention, public awareness, 

distinction of self-interest and common interest, community 

participation, critical thinking skills, social morality, 

sufficiency economy philosophy for preventing corruption. 

3(3-0-6) 

GESH205 นักสืบชุมชน   

Community Detective 

    ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่น

ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่น การสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศทองถิ่น 

การบริการและการเผยแพรสารสนเทศทองถ่ิน  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 

     Definition and Importance of local Information, local 

wisdom, local sources information, searching for local 

information, local information management process, local 

Information services and dissemination. 

 

GESH206 มนุษยชาติ   

Humankind 

    เผาพันธุมนุษยอารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธและ

การสื่อสารระหวางกันของมนุษยชาติ การใชชีวิตแบบไมตระหนก 

ทักษะการดำรงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะ

ทางอารมณของมนุษยการเขาใจปญหาและการปรับตัวเองเพ่ือความอยู

รอดในทุกสถานการณ 

    Race of Mankind, civilization, way of life/culture, 

relations and communication between humanity; Living on 

the basis of ethnic differences, culture and religion; Keeping 

up with the situation; Awareness; Living skills in normal and 

critical conditions; Controlling human emotional states; 

Understanding problems and adjusting itself to survive in 

every situation. 

3(3-0-6) 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร   

Cyber Security and Confidentiality 

    ความหมาย ความสำคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ยุค

ดิจิทัล การใชสารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอยางปลอดภัย แนว

ทางการปองกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี การ

วิเคราะห และกลั่นกรองขาวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการรูเทาทัน

ขาวปลอมในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใชสื่อเทคโนโลยี จึงจำเปนตองมี

ความรู  และทักษะเหลานี้ เพ่ือใหอยูรอดโดยไมตกเปนเหยื่อทาง

อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส   

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 

    

           Precise definition and considerable importance of 

digital technology security, reasonable use of information, 

ways to prevent threats in the digital age caused by the 

usage of technology. Content analysis and preventive 

screening of information from technological media and 

knowing about fake news in the digital age caused by the 

use of technology media. It is necessary to genuinely have 

these knowledge and necessary skills to survive without 

being a victim of electronic crime. 

 

GESH208 นวัตกรรมทำเองได   

Do it yourself Innovations 

    การคิดแบบสรางสรรค ประเภท รูปแบบและองคความรูของ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสรางนวัตกรรมดวย

ตัวเองจากวัสดุเหลือใชหรือวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น การทดสอบ

นวัตกรรม การประยุกตใชนวัตกรรมกับงานชุมชนในทองถ่ิน งานอาชีพ

และชีวิตประจำวัน  ตลอดจนกลยุทธการจัดการนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีออกสูตลาดเพ่ือการพาณิชย 

    Creative thinking, knowledge, the model of 

innovation and technology, process design and creative 

innovation by myself from waste materials or easy to find 

materials in local, innovation testing and innovation 

application for community, careers, and daily life as well as 

strategic management and technology for commercial. 

3(2-2-5) 

GESH209 วัฒนธรรมและอตัลักษณทองถิ่นสมัยใหม 

Local Culture and Modern Identity 

    ประวัติความเปนมา  ความเชื่อ   ศิลปะและวัฒนธรรม  

ประเพณี  ภูมิปญญา  สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม  และอัตลักษณทองถิ่น

ตามแหลงการเรียนรูของชุมชน 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

    History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, 

arts environment and local identity from the community 

learning center. 

          3.1.5.1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESS301 

 

 

การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม 

Living in Modern Society 

 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคม

ปจจุบัน การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตอตานทุจริต จิตสาธารณะ  

การแกไขสถานการณ ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมแนว

ทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน การปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหม

และสถานการณทางสังคม 

 Concepts, values of life, life skills in current 

societies, behaviors as a good citizen, anti-corruption, 

public mind, problem-solving skills, and the awareness of 

living in modern societies. Introduce practical guidelines in 

everyday life and self-adaptation in modern societies and 

social situations. 

3(3-0-6) 

 

GESS302 

 

ทองถิ่นของเรา 

Our Local 

 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุมน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือ

จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสรางจิต

สาธารณะ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหนาที่พลเมือง 

 Study Songkhla and Satun in terms of history, 

physical features, characteristics, ecology, society, 

economy,  cultures,  and  ways  of  life of  people  around  

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 Songkhla Lake and in Satun. Sufficiency economy, royal 

projects, public mind enhancing virtues, ethics and civic 

duties are also focused. 

 

GESS303 

 

อาเซียนรวมใจ 

ASEAN Together 

 ท่ีมาของของดินแดนตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของ

สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาค

อาเซียน ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มี อิทธิพลตอ

อุตสาหกรรมบริการ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปจจัยท่ี

กอใหเกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ 

ตาง ๆ ในประชาคมอาเซยีน 

 The origin of lands in the ASEAN community and 

the characteristics of multicultural societies in the ASEAN 

community and alliances outside the ASEAN region. Social, 

cultural and political factors influencing on the service 

industry are also focused. Emphasize on the ideas 

contributing to service innovations and the factors resulting 

in service innovation and service innovation in other 

countries in ASEAN. 

3(3-0-6) 

 

GESS304 

 

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

The King’s Philosophy for Sustainable Development 

 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 

10 ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชา

จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลท่ี 9 หลักวิธีการเขาใจ 

เขาถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 

23 ขอ การบูรณาการเพื่อประยุกตใชจากตัวอยางวิชา “9 หนา จาก

ศาสตรพระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

            The King’s philosophy for sustainable development 

focusing on the study of the principles based on the royal 

policy of King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn 

Bodindradebayavarangkun). Meaning, principles, theories 

and practices of the King’s Philosophy derived from the 

Royal Projects of King Rama IX (His Majesty King 

BhumibolAdulyadej) are discussed. The core principles of 

understanding, accessibility and development and 

philosophy of sufficiency economy are also studied. The 23 

principles of His Majesty's works, integrated applications of 

the 9 progression principles based on King Rama IX’s 

philosophy are also practiced by attending field trips for 

local development. 

 

GESS305 

 

เจาสัวนอย 

Young Entrepreneurship 

 การเลือกธุรกิจสมัยใหม การเตรียมความพรอมเพ่ือดำเนิน

ธุรกิจ นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหลงเงินทุน การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ แนวโนมสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 

4.0 

 Modern business options,  business preparation, 

innovation and business management. Financial provision, 

business environment analysis, trends of economy and 

markets in Thailand 4.0 are also focused. 

3(3-0-6) 

 

GESS306 

 

กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ด ี   

Laws and Creating Good Citizenship 

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ

และสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสรางเสริม

คุณธรรมจริยธรรมดานการปองกันการทุจริต 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

          Evolution of law, human rights, constitutional law 

and fundamental rights based on the constitution. Enhance 

learners to have virtues and morality in order to prevent 

corruption. 

 

   

     3.1.5.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC401 

 

การคิดในยุคดิจิทัล     

Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปจจัยพ้ืนฐานของการคิด ลักษณะของ

การคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การประยุกต

ทางคณิตศาสตรเพื่อการแกปญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล 

การใชอุปกรณดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต การสืบคนสารสนเทศและ

การประยุกตใช ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การปองกันตนเองในยุคดิจิทัล 

Meaning of thinking, basic factors of thinking, types 

of thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice 

the mathematical application to solve daily life problems. 

Life in the digital age, the use of digital devices and online 

applications, information searching and applying, e-business 

as will as self-protection in the digital world. 

3(2-2-5) 

GESC402 

 

โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัต ิ   

Office Automations 

 ความรู เ ก่ี ย วกั บส ำนั ก งาน อัต โนมั ติ  ก ารป ระยุ กต ใช

คอมพิวเตอรในสำนักงาน การใชโปรแกรมประมวลผลคำเพ่ือจัดการ

งานเอกสาร การใชโปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ

ทำงาน โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรม

ประยุกตบนคลาวด 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

  Office automation content and apply computer 

skills to the office work by using word processing program 

to manage documents, spreadsheet program for work, 

presentation program, communication program in the 

office, and cloud applications for information storage. 

 

GESC403 

 

ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม     

Modern Lifestyle and Environment  

 การประยุกตความรูเบื้องตนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

มาใชในการวิเคราะหสถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และภั ย พิบั ติ  เพ่ื อสรางความตระหนั ก ถึงความรับผิ ดชอบต อ

ท รั พ ย าก รธ ร รม ช าติ แ ล ะสิ่ ง แ วด ล อ ม  ร วม ถึ ง ก า รอ นุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ใหสอดคลองกับการดำเนิน

ชีวิตยุคใหม 

 Apply the fundamental knowledge of science and 

technology to analyze the situations of natural resources, 

environments and disasters to raise responsibility 

awareness for natural resources, and environments, 

including natural resource conservation and disaster 

management to be in accordance with modern lifestyles. 

3(2-2-5) 

GESC404 

 

สุขภาพทันยุค 

Modern Health 

ความรูเก่ียวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ

ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาหาร 

การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Health knowledge, happiness, stress and stress 

management, health safety, the fundamental knowledge of 

food, food consumption and exercise. 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC405 

 

นักคนควาขอมูล 

Information Explorers 

 การใชเทคโนโลยีเพื่อสืบคนสารสนเทศ โดยใช Database 

Searching, OPAC และการจัดการขอมูลโดยใช Google Application 

และ Application อ่ืน ๆ ในการจัดการขอมูล การเขียนบรรณานุกรม 

ทักษะการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม พรอมทั้ งการนำเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

 The Information technology literacy (Database) 

Searching, OPAC, and information management by using 

Google applications and others. Writing citation and 

bibliography is practiced. Skills of using information 

ethically are focused as well as the information 

presentation in different forms is trained. 

3(2-2-5) 

GESC406 

 

รูทันโลก 

World Knowledge 

 การดำเนินชีวิตอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เขาใจความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษย และสรรพสิ่ง การใช

พลังงานในชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองคความรูทาง

วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความยั่งยืน 

 Explore lifestyles in the fast changing world. The 

understanding of the relationship between nature, human 

and all other things are also included. The use of energy in 

daily life and ecosystem as well as the knowledge of World 

science leading to the change towards sustainable lifestyles 

will be discussed. 

 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC407 

 

นวัตกรรมการเกษตร 

Agriculture Innovation 

 ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน ธุรกิจเกษตร

เบื้องตน เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

การเกษตร เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกตใช

ภูมิปญญาทองถิ่น ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและ

นวัตกรรม 

 Importance of agriculture in daily life, basics of 

agricultural business, alternative agriculture and biodiversity 

in the agricultural systems, agriculture for recreation, safe 

agriculture, application of local wisdom and revolution in 

agricultural technology and innovation. 

3(2-2-5) 

GESC408 

 

การจัดการธุรกิจออนไลน   

Online Business Management 

 จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน ทิศทางและ

แนวโนมตลาดออนไลน เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน การออกแบบ

สื่อเพื่อธุรกิจออนไลน การวิเคราะหขอมูลธุรกิจออนไลน ระบบ 

โลจิสติกสกับธุรกิจออนไลน 

 Stimulate the online business startup inspiration. 

Discuss the online market directions and trends, online 

business financial instruments, online business media 

designs, online business data analysis and online business 

logistic systems. 

 

 

3(2-2-5) 
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                   3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

    3.1.5.2.1 วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

          1) กลุมวิชาแกน 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4131014 ฟสิกสพื้นฐาน 

Fundamental Physics 

          กลศาสตร งานและพลังงาน การสั่นและคลื่นเสียง กลศาสตร 

ของไหล อุณหพลศาสตร สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก ฟสิกสยุคใหม 

เพ่ือนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน และวิชาชีพของผูเรียนแตละสาขา 

          Mechanics; work and energy; vibration and wave 

acoustics; fluid mechanics; thermodynamics; electric field and 

magnetic field and modern physics; all of topics are for daily 

life and for learner each discipline 

3(3-0-6) 

4131015 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 

Fundamental Physics Laboratory  

          ปฏิบัติการซึ่งเนนในเนื้อหาที่สอดคลองกับรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน 

          Experiment emphasizing in context of the subject of 

fundamental physics 

1(0-3-2) 

4231101 เคมี 1  

Chemistry I 

          บทนำ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน เคมี

อินทรียเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง 

          Introduction; atomic structures; periodic table of 

elements; principles of chemical bonding; principles of organic 

chemistry; stoichiometry; gases; liquids; solutions; solids 

3(3-0-6) 

4231102 ปฏิบัติการเคมี 1  

Chemistry Laboratory I 

          ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคเบื้องตนในการ

ปฏิบัติการเคมี   เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐาน   เทคนิคการแยกสารแบบ 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 ตาง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดา การกลั่น

ลำดับสวน การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร การเตรียม

สารละลาย การตกผลึก 

          Chemical safety in laboratory; basic techniques in 

chemistry laboratory; use of basic instruments; separation 

techniques; solvent extraction; paper chromatography; simple 

distillation; fractional distillation; physical properties analysis of 

chemicals; preparation of solutions; crystallization 

 

4231103 เคมี 2  

Chemistry II 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4231101 เคม ี1 

Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 

          จลนศาสตรเคมี อุณหพลศาสตร เคมีนิวเคลียร สมดุลเคมี สมดุล 

ไอออนิก และเคมีไฟฟาเบื้องตน 

          Chemical kinetics; thermodynamics; nuclear chemistry; 

chemical equilibria; ionic equilibria; fundamentals of 

electrochemistry 

3(3-0-6) 

4231104 ปฏิบัติการเคมี 2  

Chemistry Laboratory II 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4231101 เคม ี1 

 4231102 ปฏิบตักิารเคมี 1 

Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 

                     4231102 Chemistry Laboratory I 

          ปฏิบัติการเก่ียวกับอันดับและคาคงท่ีอัตราของปฏิกิริยา ความรอน

ของปฏิ กิริยา คาคงที่ของแกส สมดุลเคมีสมดุลไอออนิก พี เอชของ

สารละลาย สารละลายบัพเฟอร เทคนิคการไทเทรต เซลลกัลวานิกและ

ศักยไฟฟาของเซลล เซลลอิเล็กโทรไลต 

          Laboratories about order and rate constant of reaction; 

heat  of  reaction;   gas   constant;  chemical  equilibria;    ionic 

1(0-3-2) 



 43 มคอ.2   

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 equilibria; pH of solution; buffer solution; titration techniques; 

galvanic cell and cell potential; electrolytic cell 

 

4331120 ชีววิทยา 1 

Biology I 

          วิธีการทางวิทยาศาสตร สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมี

ในสิ่ งมีชีวิต เซลล  การแลกเปลี่ยนสารผานเซลล  วัฏจักรของเซลล   

การหายใจระดับ เซลล  พันธุศาสตร  วิวัฒนาการ การจำแนกและ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว นิเวศวิทยา 

          Scientific methods, properties of organism, chemical 

substance in life, cell, cell transportation, cell cycle, cellular 

respiration, genetics, evolution, classification and diversity of 

organism, behavior and adaptation, ecology 

3(3-0-6) 

4331121 ปฏิบัติการชวีวิทยา 1 

Biology Laboratory I 

          ทักษะการใชกลองจุลทรรศน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต 

เซลล การแบงเซลล การหายใจระดับเซลล การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม การจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว 

ระบบนิเวศ 

          Skills of using microscope, chemical substance in life, 

cell, cell cycle, cellular respiration, genetic heredity, 

classification of organism, behavior and adaptation, ecosystem  

1(0-3-2) 

4331122 ชีววิทยา 2 

Biology II 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4331120 ชีววิทยา 1 

Pre-requisite : 4331120 Biology I 

          เนื้ อเยื่อพืชและสัตว  โครงสรางและหนาที่ ของพืชและสัตว   

การลำเลียงน้ำและอาหารในพืช การสังเคราะหดวยแสงและการคายน้ำ 

การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

           Plant and animal tissues, structure and function of 

plants and animals, water and food transport, photosynthesis 

and transpiration, reproduction, development, organ system 

 

4331123 ปฏิบัติการชวีวิทยา 2 

Biology Laboratory II 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4331120 ชีววิทยา 1 

                                   4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

Pre-requisite : 4331120 Biology I 

                     4331121 Biology Laboratory I 

          เนื้อเยื่อพืชและสัตว โครงสรางและหนาที่ของพืช การลำเลียงใน

พืช การสังเคราะหดวยแสงและการคายน้ำ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต 

ระบบอวัยวะ  

          Plant and animal tissues, plant structure and function, 

water and food transport, photosynthesis and transpiration, 

reproduction, development, organ system 

1(0-3-2) 

 

4511101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 

Fundamental Mathematics 

          เซต จำนวนจริง  พหุนามและการแยกตัวประกอบ สมการและ

อสมการ ฟงกชันและกราฟ 

          Set; real number; polynomial and factorization; 

functions and graphs 

3(3-0-6) 

 

4511403 แคลคูลัสเบื้องตน 

Introduction to Calculus 

          คณิตศาสตรเบ้ืองตนกอนแคลคูลัส  ลิมิตและความตอเนื่อง 

อนุพันธและการประยุกต ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว 

          Pre-calculus; limits and continuity; derivatives and 

applications; integrals of single variable function 

3(3-0-6) 
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          2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4232201 เคมีวิเคราะห 1 

Analytical Chemistry I 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4231103 เคมี 2 

Pre-requisite : 4231103 Chemistry II 

          บทนำทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหขอมูล หนวยความเขมขน 

สมดุลเคมี หลักการวิเคราะหปริมาณโดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห 

ทฤษฎีการไทเทรตแบบกรด-เบส การเกิดตะกอน การเกิดสารประกอบ

เชิงซอน และออกซิเดชัน-รีดักชัน 

          Introduction to analytical chemistry; data analysis; 

concentration units; chemical equilibria; principles of 

quantitative analysis by gravimetric and volumetric analysis; 

theory of acid-base, precipitation, complex-formation and 

oxidation-reduction titrations 

3(3-0-6) 

4232202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 

Analytical Chemistry Laboratory I 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน :  4231103 เคมี 2 

                                   4231104 ปฏิบัติการเคมี 2 

Pre-requisite : 4231103 Chemistry II 

                    4231104 Chemistry Laboratory II 

          เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  

การเตรียมสารละลายและหนวยความเขมขน ปฏิบัติการสำหรับ 

การวิเคราะหโดยน้ำหนัก และการวิเคราะหโดยปริมาตร การไทเทรต

กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบ

เชิงซอน การไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 

          General techniques and apparatus for analytical 

chemistry laboratory; solution preparation and concentration 

units; laboratories for gravimetric and volumetric analysis; 

acid-base titrations; precipitation titrations; complex-

formation titrations; oxidation-reduction titrations 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4232505 เคมีอินทรียพื้นฐาน 

Fundamental Organic Chemistry 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4231101 เคมี 1  

Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 

          หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางและสมบัติทั่วไป ชนิดของ

ปฏิกิริยาอินทรีย การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของ

สารประกอบ ไฮโดรคารบอน แอโรมาติกไฮโดรคารบอน ออรกาโน 

ฮาโลเจน แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร เอมีน แอลดีไฮด คีโตน และกรด

คารบอกซิลิกและอนุพันธ 

          Basic principles of structures and general properties; 

types of organic reactions; nomenclature; preparation and 

important reactions of hydrocarbons; aromatic hydrocarbons; 

organohalogens; alcohols; phenols; ethers; amines; 

aldehydes; ketones; carboxylic acids and derivatives 

3(3-0-6) 

4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน        

Fundamental Organic Chemistry Laboratory 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน :  4231101 เคมี 1 

                                   4231102 ปฏิบัติการเคมี 1 

Pre-requisite : 4231101  Chemistry I 

                    4231102  Chemistry Laboratory I 

          เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป การแยกและการทำสารอินทรียให

บริสุทธิ์: การตกผลึก การกลั่น การสกัด โครมาโทกราฟ และการทดสอบ

หมูฟงกชันตาง  ๆ  ของสารอินทรีย 

          General laboratory techniques; isolation and 

purification of organic compounds: crystallization, distillation, 

extraction chromatography and functional group tests of 

organic compounds 

 

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4232302 ชีวเคมพีื้นฐาน       

Fundamental Biochemistry 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน :  4232505 เคมีอินทรียพื้นฐาน 

Pre-requisite : 4232505 Fundamental Organic Chemistry 

          จุดเริ่มตนของชีวิต น้ ำโครงสราง สมบัติ  และหน าที่ ของ 

ชีวโมเลกุล เอนไซม ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม 

          Origin of life; water; structures, properties and roles of 

biomolecules; enzyme; bio-energy; metabolism 

3(3-0-6) 

4232303 ปฏิบัติการชีวเคมพีื้นฐาน           
Fundamental Biochemistry Laboratory 
รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4232505 เคมีอินทรียพื้นฐาน 

                                  4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 
Pre-requisite : 4232505 Fundamental Organic Chemistry 
                    4232506 Fundamental Organic Chemistry    

                                 Laboratory 
          การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร การตรวจสอบสมบัติทาง
กายภาพ และทางเคมีของคารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโน และโปรตีน 

จลนพลศาสตรของเอนไซมและกลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต 
          Buffer solution preparation; investigations of physical 

and chemical properties of carbohydrates, lipids, amino acids 
and proteins; kinetics of enzyme; mechanism of 
carbohydrate metabolism 

1(0-3-2) 

4521101 หลักสถิติ  

Principle of Statistics  

          ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ หลัก

เบื้องตนของความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม 

การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน  

          The meaning, uses and roles of statistics; principle of 

probability; probability distribution of random variable; 

statistical estimation, hypothesis testing 

3(3-0-6) 
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    3.1.5.2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ 

          1) กลุมวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม  

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4461101  พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                     

Fundamentals of Environmental Science 

          ความรู พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม นิ เวศวิทยา  

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม สถานการณดาน

สิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

          Basic knowledge of environmental science, ecology, 

conservation of natural resources, environmental pollution, 

environmental situation and sustainable environmental 

management 

3(3-0-6) 

4462101 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

Environmental Ecology 

          ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับนิเวศวิทยา ระบบนิเวศและองคประกอบ

ในระบบนิเวศ พลังงานและการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ปจจัย

จำกัด ประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่  มลพิษและผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ปฏิบัติการภาคสนาม การประยุกตใชความรูทางนิเวศวิทยา

เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

          Basic knowledge of ecology, ecosystem and 

ecosystem components, energy and energy transfer in the 

ecosystem, limiting factors, population, succession, pollution 

and environmental impacts, fieldwork, application of 

ecological knowledge for sustainable environmental 

management 

3(2-2-5) 
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          2) กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

              2.1) วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4463301   มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห 

Water Pollution and Analysis           

          แหลงกำเนิด สาเหตุท่ีทำใหเกิดมลพิษทางน้ำ ผลกระทบของ

มลพิษในแหลงน้ำ ปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ การประเมินคุณภาพน้ำ และมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง 

          Source and causes of water pollution, effects of 

pollution in the water, laboratory analysis of water quality in 

physical, chemical and biological parameters, water quality 

assessment and effluent quality standards 

3(2-2-5) 

4463302 การบำบัดน้ำเสีย 

Wastewater Treatment 

          องคประกอบของน้ำเสีย การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียให

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ลักษณะน้ำทิ้ง

และมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การควบคุมดูแล

ระบบบำบัดน้ำเสีย ปฏิบัติการวิเคราะหน้ำเสีย และกฎหมายเก่ียวกับ

มลพิษทางน้ำจากภาคอุตสาหกรรม 

          Composition of wastewater, selection of wastewater 

treatment systems to appropriate for the area condition, 

types of wastewater treatment system, effluent 

characteristics and effluent standards from industries and 

communities, control of wastewater treatment systems, 

wastewater laboratory and laws relating to water pollution 

from industrial sectors 

 

 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4463303 มลพิษทางอากาศและเสียง 

Air and Noise Pollution 

          ลักษณะและแหลงกำเนิดของมลพิษทางอากาศและเสียง

ผลกระทบที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การเก็บตัวอยาง และการ

ตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง ปฏิบัติการวิเคราะหมลพิษทาง

อากาศและเสียง การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง มาตรฐาน

คุณภาพของอากาศและเสียง  กฏหมายที่เก่ียวของกับการควบคุมมลพิษ

ทางอากาศและเสียง 

          Characteristics and sources of air and noise pollution, 

impacts on humans and the environment, sampling and 

measuring in air and noise pollution, air and noise pollution 

laboratory, air and noise pollution control, air and noise 

quality standards, laws related to air and noise pollution 

control 

 

3(2-2-5) 

              2.2) วิชาดานเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4463304 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

Environmental Technology 

          หลักการ ขอกำหนด และเทคโนโลยีในการปองกัน ควบคุม และ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม เชน การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 

รวมถึงการเลือกใชเทคโนโลยีฟนฟูที่เหมาะสมกับมลพิษที่ปนเปอนใน

สิ่งแวดลอม ปฏิบัติการภาคสนาม 

          Principles, regulations and technologies for 

prevention, control and restoration of environmental 

problems such as life cycle assessment (LCA), clean 

technology including selection of appropriate remediation 

technologies for environmental pollutants, fieldwork 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4464301 นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม 

Environmental Innovation 

          แนวคิดและวิธีของนวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม พ้ืนฐานดานระบบ

นวัตกรรม การคิดเชิงนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม การสรางสรรค

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและการพัฒนาดานนวัตกรรม  

แนวทางการเปนผูประกอบการใหม กรณีศึกษาความกาวหนาทาง

นวัตกรรมสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการภาคสนาม 

          Concepts and approaches of environmental 

innovation, fundamentals of innovation system, innovative 

thinking, innovation management, creative to environmental 

innovation, technology and development in innovation, 

fundamental concepts of being entrepreneur, a case study 

of revolution in environmental innovation, fieldwork 

 

3(2-2-5) 

          3) กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4463201 การจัดการสิ่งแวดลอม 

Environmental Management 

          สถานการณสิ่ งแวดลอมปจจุบัน ผลกระทบที่ เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม หลักการจัดการสิ่งแวดลอม การวิเคราะห

ระบบ การจัดทำแผนงาน นโยบายทางสิ่ งแวดลอม ศึกษาระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ขอกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

การวางแผนและจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม และระบบ

มาตรฐานการจัดการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับงานดานสิ่งแวดลอม ความสัมพันธ

ระหวางสิ่ งแวดลอมกับเศรษฐกิจ โดยใชหลักการวิ เคราะห เชิ ง

เศรษฐศาสตร บทบาทของเศรษฐศาสตรตอการปองกันแกไขปญหา

สิ่ งแวดลอมและการควบคุมมลพิษ กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

ของประเทศไทยและตางประเทศ  พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด  กฎ  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 ระเบี ยบ  ข อบั งคับและบทบัญ ญั ติต าง ๆ  ทางด านสิ่ งแวดลอม  

อาชีวอนามัยและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ปฏิบัติการภาคสนาม 

          Current environmental situation, environmental 

change impacts, principles of environmental management, 

system analysis, propose environmental plan and policy; 

study of environmental management standards system, 

regulations of environmental management system, planning 

and preparation of environmental management standards, 

and other management standards system related to 

environment; study relationship between environment and 

economy using economic analysis, role of economics in 

preventing environmental issues and pollution control; 

environmental law in Thailand and abroad; act, royal act, 

rule, regulation and legislation on public health, 

environment, occupational health and other related laws; 

fieldwork 

 

4463202 วิทยาศาสตรทางทะเลและชายฝง 

Marine and Coastal Science 

          พื้นฐานดานสมุทรศาสตรและพ้ืนที่ชายฝง อาณาเขตทางทะเล 

ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง การอนุรักษและใช

ประโยชนพ้ืนที่ มลพิษทางทะเลและชายฝง ภัยคุกคามจากธรรมชาติ 

การจัดการทะเลและชายฝงอยางบูรณาการ เครื่องมือในการจัดการ

ชายฝง ปฏิบัติการภาคสนาม และกรณศีกึษาการจัดการทะเลและชายฝง 

          Fundamentals of oceanography and coastal regions, 

maritime zone, marine and coastal resources and 

ecosystems, conservation and utilization of the area, marine 

and coastal pollution, natural threats, integrated marine and 

coastal management, coastal management tools, fieldwork, 

case studies of marine and coastal managements 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4463203 การจัดการมูลฝอย 

Solid Waste Management 

          ความรูทั่วไปเก่ียวกับมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอันตราย มูลฝอย 

ติดเชื้อ ขยะทะเลและไมโครพลาสติก การสำรวจ การศึกษาปริมาณ 

ประเภท ปฏิบัติการวิเคราะหองคประกอบมูลฝอย ศึกษากระบวนการ

เก็บ การรวบรวม การขนสง วิธีการกำจัดและเทคโนโลยีในการกำจัด 

มูลฝอย ผลกระทบของมูลฝอยตอสิ่งแวดลอม กระบวนการสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยที่ตนทาง การจัดการมูลฝอย

ของประเทศไทยและตางประเทศ แนวทางการจัดการมูลฝอย การนำ 

มูลฝอยไปใชประโยชน  และกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับการจัดการ 

มูลฝอย 

          Basic knowledge of community solid waste, 

hazardous waste, infectious waste, marine debris and 

microplastics, survey and study of quantity and type of solid 

waste, laboratory analysis of solid waste composition; study 

of collection, transportation, methodology and technology in 

solid waste disposal; environmental impact from solid waste, 

processes to promote public participation of solid waste 

management at the source, solid waste management in 

Thailand and abroad, solid waste management approaches, 

recycling of solid waste, and law and legislation relating to 

solid waste management        

3(2-2-5) 

4464201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

Environmental Impact Assessment 

          หลักการและวิธีการในการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม กฎระเบียบและขอบังคับ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม

อันเนื่องมาจากโครงการ การพยากรณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ ทางชีวภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะหผลกระทบ

ดานสุขภาพ   การกำหนดดัชนีบงชี้ทางสิ่งแวดลอม  การวางแผนติดตาม 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 ต รวจส อ บ  ม าต รก ารป อ งกั น แ ล ะค วบ คุ ม ล ด ผ ล ก ระท บ ต อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากโครงการการมีสวนรวมของ

ประชาชน การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง การรายงานผลการศึกษา

ผลกระทบ ปฏิบัติการภาคสนาม ศกึษากรณีตัวอยาง 

          Principles and methodology of environmental impact 

assessment (EIA), rules and regulations, environmental 

change by project; physical, biological, economic and social 

environmental impact prediction; health impact analysis, 

environmental quality indicators, planning and monitoring, 

mitigation measures, prevention and control over possible 

impacts to resources and environment by project; public 

participation, precaution, changing, preparation of EIA 

reports, fieldwork and case studies 

 

 

          4) กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4463501 วิธีวิจัยและจริยธรรมทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                            

Research Methodology and Ethics in Environmental 

Science 

          ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมใน

การวิจัย สถิติที่ใชในงานวิจัย การเลือกหัวขอวิจัย การเขียนเคาโครงวิจัย 

รายงานการวิจัย บทความวิจัย การนำเสนองานวิจัย การฝกปฏิบัติ และ 

การสอบเคาโครงวิจัยเพ่ือดำเนินงานวิจัยในรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม  

          Basic knowledge of research, research methodology, 

research ethics, statistics for research, selecting a research 

topic, writing a research proposal, research reports, research 

articles,   research  presentation,   practices,   and  research  

1(0-3-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 proposal defense to perform research in course of research 

in environmental science                        

 

4464501 วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

Research in Environmental Science 

          การปฏิบัติการวิจัยตามโครงรางวิจัย เพื่อแสดงองคความรูทาง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และจัดทำรูปเลมวิจัยฉบับสมบูรณ ภายใตการ

ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ 

          Performing of research according to the defensive 

research proposal to present knowledges in environmental 

science under advisor supervision; defending the research to 

committees 

 

3(0-6-3) 

    3.1.5.2.3 วิชาเลือกเฉพาะดาน  

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4462102   วิทยาศาสตรดิน  

Soil Science 

          ความสำคัญของดิน การกำเนิดดิน ปฏิบัติการดิน คุณสมบัติทาง

ฟสิกส เคมี และชีวภาพของดิน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความอุดมสมบูรณ

ของดิน หนาที่ของสิ่งมีชีวิตในดิน วัฏจักรของสารอินทรีย และอาหาร

ของพืช 

          Importance of soil, soil formation, soil laboratory, 

physical, chemical and biological characteristics of soils, 

factors influence soil enrichment, soil organisms, organic 

matter and nutrient cycling 

3(2-2-5) 

4462103 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม           

English for Environmental Science 

          การศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการทางวิทยาศาสตร        

สิ่งแวดลอม  ไวยากรณภาษาอังกฤษ  คำศัพทเฉพาะทางที่ใชในบทความ 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักการและเทคนิคการอาน การฝก

ปฏิบัติการอาน การวิเคราะหขอมูล การนำเสนอ และการอภิปราย 

          Study of English for academic articles in the field of 

environmental science, English grammar, technical terms, 

principles and techniques of reading, practices in reading, 

data analysis, presentation and discussion 

 

4462104 เคมีสิ่งแวดลอม 

Environmental Chemistry 

          ความรูพ้ืนฐานดานเคมีสิ่งแวดลอม หลักการทางเคมีสิ่งแวดลอม 
ในดานมลพิษทางดิน มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางอากาศ มลสารและ

ปฏิกิริยาทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงของมลสารตาง ๆ ผลกระทบตอ
ระบบนิเวศและมนุษย การเคลื่อนที่ของสารปนเปอนในสิ่งแวดลอมทาง
น้ำ ดิน และบรรยากาศ 

          Basic knowledge of environmental chemistry, 
principle of environmental chemistry covering soil pollution, 
water pollution and air pollution, pollutants and their 

reactions and transformation, impacts on ecosystem and 
human, contaminant transportation in aquatic, soil and 
atmospheric environment 

3(3-0-6) 

4462105 ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก 

Natural Disaster and Global Environmental Change 

          การศึกษาประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดและผลกระทบของ 

ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม ทั้งที่เกิดขึ้นจาก

การ กระทำของมนุษยและที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และกรณีศกึษา  

          Study of type, cause, incidence and impact of natural 

disaster and global environment change either by human 

actions and spontaneous, and case studies 
 
 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4462201 การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

Sustainable Environmental Development 

การศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและการพัฒนา

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การประยุกตแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปาหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ การเติบโตและการพัฒนาที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม และกรณีศึกษา  

Study of principles and concepts regarding 

conservation and sustainable environmental development, 

application of sufficiency economy in order to sustainable 

environmental development,  Sustainable Development 

Goals (SDGs) of the United Nations (UN), green growth and 

case studies 

2(2-0-4) 

4462202 พื้นท่ีชุมน้ำกับการอนุรักษ 

Wetland and Conservation 

การศึกษาความรูเก่ียวกับพ้ืนที่ชุมน้ำ การใชประโยชน และปญหา

ของพื้นที่ชุมน้ำในระดับประเทศ และระดับโลก การอนุรักษพ้ืนที่ชุมน้ำ 

กฎหมายและอนุสัญญาที่เก่ียวของ  

Study of wetlands, national and global utilization and 

issue of wetlands, conservation of wetlands, relevant law 

and conventions 

2(2-0-4) 

4462301 พลังงานกับสิ่งแวดลอม 

Energy and Environment 

แหลงกำเนิดและประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน 

การใชประโยชนจากพลังงาน ความสัมพันธของพลังงานและสิ่งแวดลอม

กับการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษพลังงานและ

จัดการสิ่งแวดลอม สถานการณและวิกฤตการณพลังงานในปจจุบัน 

ผลกระทบและการปองกันแกไขปญหาดานพลังงานตอสิ่งแวดลอม 

กฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายที่เก่ียวของ 

3(3-0-6) 

 



มคอ.2 58 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

         Sources and types of energy, technology for energy 

production, the use of energy, the relationship of energy and 

the environment and quality of life, principles and methods 

of energy conservation and environmental management, the 

current situation and energy crisis, impacts and preventions 

of energy issues on environment, laws, regulations and 

policies related to energy 

 

4463204 การจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

Forestry and Wildlife Resources Management 

        ระบบนิ เวศวิทยาปาไม  ดานโครงสราง บทบาท หนาที่การ

หมุนเวียนของธาตุอาหารและพลังงาน ตลอดจนชนิดและบทบาทของ 

ปาไม  รวมทั้งนิเวศวิทยาของสัตวปา ทุงหญา การรักษาสภาพของพ้ืนที่

ตนน้ำลำธาร อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ชนิดของพืชและ

สัตวที่หายากและใกลจะสูญพันธุ หลักการของการจัดการทรัพยากรปา

ไมและสัตวปา การปลูกสรางสวนปา ระบบวนเกษตร วนศาสตรชุมชน 

ตลอดจนผลกระทบ ปญหาแนวทางและมาตรการในการรักษา

สภาพแวดลอม การใชประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรตาง ๆ 

ปฏิบัติการภาคสนาม 

        Forest ecosystem in terms of structure, function and 

role of nutrients and energy cycles, type and function of 

forest, including ecology of wildlife, grassland; preservation 

of watershed areas, national park, wildlife sanctuary; species 

of endangered plants and animals; principles of forest and 

wildlife resources management; silviculture, reforestation, 

agroforestry, and community forestry, including impact, 

guideline and methodology to conserve the environment, 

utilization and development of resources, fieldwork 

 

 

3(2-2-5) 



 59 มคอ.2   

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4463205 การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 

Urban Environmental Management 

          สภาพแวดลอมทั่วไปของเมือง ผังเมือง ปจจัยความเปนเมือง  

สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ระบบประปาสำหรับชุมชนเมือง 

ปญหามลภาวะที่ เกิด ข้ึนในเมืองด านตาง ๆ และแนวทางแก ไข 

แหลงกำเนิดของมลพิษตาง ๆ ปญหาสภาพแวดลอมของเมืองถูกทำลาย 

แนวทางการแกไขปญหาของเมืองในเชิงวิทยาศาสตร การจัดการกับ

ปญหามลพิษตาง ๆ แนวทางในการพัฒนาเมืองใหนาอยูอาศัย กฎหมาย

เก่ียวกับอาคารในเมือง การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะเปนผูอาศัย

อยูในเมืองและการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและกรณีศึกษา 

          Urban landscapes, urban planning, urban factors and 

infrastructures, water supply, urban pollution and solution, 

sources of pollution, problems of urban environments, 

scientific solution guidelines, pollution management, urban 

development, building laws, public participation, urban 

environmental management and case studies 

3(3-0-6) 

4463206 ลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา 

Watershed and Songkhla Lake Basin  

          หลักการ วัตถุประสงค และความสำคัญของสันฐานวิทยาของ 

ลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา นิเวศวิทยาของลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา 

พ้ืนที่ชุมน้ำในทะเลสาบสงขลา สาเหตุและการปองกันมลพิษในพ้ืนท่ี 

ลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา วิถีชุมชนและสังคมวิทยาของลุมน้ำและ

ทะเลสาบสงขลา เครื่องมือในการจัดการลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา

อยางบูรณาการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ลุมน้ำและทะเลสาบ

สงขลาอยางยั่งยืน และกรณีศึกษาดานการอนุรักษและฟนฟูลุมน้ำและ

ทะเลสาบสงขลา ปฏิบัติการภาคสนาม 

 

 

 

3(2-2-5) 



มคอ.2 60 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

           Principles, objective and importance of watershed 

and Songkhla Lake Basin (SLB) geomorphology, watershed 

and SLB ecosystem, wetlands in SLB, cause and prevention 

of pollution in watershed and SLB, community approach and 

sociology in watershed and SLB, tools for integrated 

watershed and SLB management, sustainable development 

guidelines for watershed and SLB, case studies of watershed 

and SLB conservation and restoration, fieldwork 

 

4463305 เครื่องมือสำหรับการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม           

Instruments for Environmental Analysis 

          หลักการสวนประกอบของเครื่องมือสำหรับการวิเคราะหดาน

สิ่ งแวดลอม การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง และปฏิบัติการ

วิเคราะหทางสิ่งแวดลอม โดยประยุกตใชเครื่องมือทางสเปกโตรสโกป ที่

เก่ียวกับการดูดกลืนแสงและการคายแสงของอะตอมโมเลกุล และการ

แยกสาร เชน  อัลตราไวโอเลต -วิสิ เบิ ล  ส เปกโทรโฟ โตมิ เตอร , 

อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร, อะตอมมิกแอบซอรพชัน, อะตอมมิกอิมิส

ชัน, แมสสเปกโทรมิเตอร,  แกสโครมาโตกราฟ และลิควิดโครมาโต 

กราฟ 

          Principle of instruments for environmental analysis, 

sampling and sample preparation, environmental laboratory 

analysis by spectroscopic instruments related to spectrum 

absorption and emission of atom molecules and separation, 

for example, ultraviolet-visible spectrophotometer, infrared 

spectrometer, atomic absorption, atomic emission, mass 

spectrometer, gas chromatography, and liquid 

chromatography 

 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4463306 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานส่ิงแวดลอม 

Environmental Geographic Information System 

          หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการสำรวจ

ระยะไกล วิธีการสำรวจและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมในการสำรวจ

สภาพแวดลอม จากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (อาทิ รูปถายทาง

อากาศ ภาพจากดาวเทียม และแผนท่ีตาง ๆ และการเก็บขอมูล

ภาคสนาม) การจัดการขอมูล การประมวลผล การวิเคราะห และการ

ประเมินดานสิ่งแวดลอมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

          Principles of Geographic Information System (GIS) and 

remote sensing technology; suitable metrology and 

technology applied for environmental data surveys from 

both primary and secondary sources (for example aerial 

photo, satellite image, varies type of maps and fieldwork 

studies); study of data management, manipulation, analysis 

and evaluation in various environmental by GIS, GIS 

laboratory 

2(1-2-3) 

4464202 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 

Local Wisdom for Environmental Management 

การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

การใชหลักวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถ่ิน และการประยุกตภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม และฝกสืบคนภู มิปญญา 

ทองถ่ินที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม  

Study of local wisdom related to environmental 

management, using scientific principle describe local wisdom 

and applying local wisdom in environmental management, 

practice in searching local wisdom knowledge related to 

environment 

 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4464302 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 

Air Pollution Control 

ประเภทของเทคโนโลยีที่ ใชในการควบคุมมลพิษทางอากาศ  

การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกแบบเบื้องตน ระบบการ

ระบายอากาศ การออกแบบเบื้องตนระบบการบำบัด และกำจัดมลพิษ

ทางอากาศ แบบจำลองทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการและ

ควบคุมมลพิษทางอากาศ  

          Types of technology used in air pollution control, 

choosing the right technology, primary ventilation system 

design, initial design of air pollution treatment system, 

mathematical model related to air pollution control and 

management 

3(3-0-6) 

4464303 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 

Noise Pollution and Vibration Control 

ประเภทของเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุมมลพิษทางเสียงและ

ความสั่นสะเทือน การเลือกใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม อุปกรณหรือ

เครื่องมือในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน แบบจำลองทาง

คณิตศาสตรที่ เก่ียวของกับการจัดการและควบคุมเสียงและความ

สั่นสะเทือน  

          Types of technology used in noise pollution and 

vibration control, choosing the right technology, the 

equipment or instruments used in noise pollution and 

vibration control, mathematical model related to noise 

pollution and vibration management and control 

3(3-0-6) 

4464401 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Occupational Health and Safety 

          หลักการดานอาชี วอนามัยและความปลอดภัย โรคจาก 

การประกอบอาชีพ การยศาสตร อุบัติเหตุและอันตรายจากการประกอบ

อาชีพ  หลักการ   และเทคนิคในการประเมินหาอันตรายในการทำงาน  

3(2-2-5) 



 63 มคอ.2   

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 การควบคุมอันตราย กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากลและ

ระดับประเทศ ปฏิบัติการภาคสนาม 

          The occupational health and safety principles, 

occupational diseases, ergonomics, accidents and 

occupational hazards, principles and techniques to evaluate 

hazards in the workplace, hazard control, occupational 

health and safety legislation, occupational health and safety 

standards in internationally and nationally, fieldwork 

 

4464402 การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

Environmental Sanitary  

หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ

กับสุขภาพ การปรับปรุงสภาพแวดลอมตามหลักสุขาภิบาล เชน การ

ควบคุมพาหะนำโรค การกำจัดขยะมูลฝอย น้ำสะอาด และการบำบัด 

น้ำเสีย การสุขาภิบาลอาหาร ที่ พักอาศัย ที่พักผอนหยอนใจและ

โรงพยาบาล ปฏิบัติการภาคสนาม 

          The environmental sanitary principle and 

environmental problems related to health; improving the 

environment under the sanitation such as contagion control, 

solid waste disposal, water and wastewater treatment, food 

sanitation, resident, recreational and hospital, fieldwork 

3(2-2-5) 

4464403 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม 

Environmental Risk Assessment 

          หลักการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ขอบงชี้อันตราย

การประเมินการตอบสนองตอปริมาณการสัมผัส การอธิบายลักษณะ

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี วัตถุอันตราย และ

อุบัติภัยตาง ๆ ความเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค การประเมิน 

ความเสี่ยงตอมนุษยและระบบนิเวศ การจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา

การประเมินความเสี่ยง 

3(3-0-6) 



มคอ.2 64 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

           Principles of environmental risk assessment, hazard 

identification, dose-response assessment, exposure 

assessment, characterizing risk, risk assessment of chemicals, 

hazardous materials and accidents, health and incidence of 

disease risks, assessments of risks to human and ecosystems, 

risk management and case study of risk assessment 

 

   3.1.5.3  หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม  

  แบบท่ี 1 ฝกประสบการณวิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4464601 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

Preparation for Field Experience in Environmental 

Science 

          การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ โดยฝกทักษะที่ทำใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การเลือก

สถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงาน

และการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่   

เหมาะสมกับอาชีพ  

          Student preparation before field experience; perform 

via various activities including employability skills training, 

institute selection, quality management, techniques of report 

writing and presentation, personality development, and 

career qualification improvement 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4464603 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

Field Experience in Environmental Science 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4464601 การเตรียมฝกประสบการณ 

                                  วิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

Pre-requisite : 4464601 Preparation for Field Experience  

                     in Environmental Science 

          การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจ

เปนหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาใน

การทำงาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนำความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยาง

มีประสิทธิภาพ 

          Associated job training between the students and 

institute personals in government institute and/or private 

company, student learning to solve problems in workplace, 

adjust themselves to organization culture, and applied the 

knowledge and skills derived from curriculum for effective 

training 

6(540) 

  แบบท่ี 2 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4464602 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    

Cooperative Education Preparation in Environmental 

Science 

          กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา 

โดยใหความรู เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และ

กระบวนการของสหกิจศกึษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน 

ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นำเสนอ การเขียนรายงาน 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

           Activities of student preparation for cooperative 

education, giving knowledge concerning principles, concepts, 

regulations and processes of cooperative education; basic 

knowledge and techniques in job application, fundamental 

in practice, communication, human relationship, personal 

development, quality management system in the work place 

and techniques of presentation and report writing 

 

4464604 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

Cooperative Education in Environmental Science 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4464602 การเตรียมความพรอมสหกิจ 

                                  ศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

Pre-requisite : 4464602 Cooperative Education  

                     Preparation in Environmental Science 

          การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดทำ

รายงาน นำเสนอความกาวหนา และผลสำเร็จของโครงงานที่ไดรับ

มอบหมาย เรียนรูการแกปญหาในการทำงาน การปรับตัวเขากับ

วัฒนธรรมองคกร และการนำความรูความสามารถรวบยอดจาก

การศกึษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

          Job training as a temporary employee, capabilities to 

write the report, present the progression and present the 

results and outcomes of the assigned project; learning to 

solve problems in workplace, adjust themselves to 

organization culture, and apply knowledges and skills derived 

from curriculum for effective training  

 

6(640) 

 

หมายเหต:ุ รายวิชาที่เรียนผานมากอน คือ รายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนมากอนโดยไดระดับคะแนน 

ไมต่ำกวา D
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 3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

    3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา 

การสำเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอน (ข้ันต่ำ)  

(ชม./สัปดาห/ปการศึกษา) 

สถาบัน ป พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

1 นางสาวสายสิร ิไชยชนะ 

x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Environmental Sciences 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

University of East Anglia 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2560 

2545 

2542 

30 30 30 30 30 

2 นางสาวสุชีวรรณ ยอยรูรอบ 

x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วศ.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ส.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

2553 

2543 

 

2539 

2553 

24 24 24 24 24 

3 นางขวัญกมล ขุนพิทักษ 

x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

ศษ.บ. 

 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

คหกรรมศาสตร  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2541 

2537 

24 24 24 24 24 

4 นางสาวนัดดา โปดำ 

x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สถาบันราชภัฏสงขลา 

2549 

2546 

30 30 30 30 30 

5 นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 

x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย วศ.ม. 

วศ.ม. 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 

2549 

30 30 30 30 30 
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 3.2.2  อาจารยพิเศษ 

   - ไมมี - 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

  หลักสูตรไดกำหนดรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพเพ่ือใหบัณฑิตที่จบการศึกษา 

มีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาการทำงานจริง โดยแบงเปนรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพและการฝกประสบการณวิชาชีพ สวนนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษาตองเรียนในรายวิชา

เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนในกลุม 

ฝกประสบการณวิชาชีพนี้ 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรียนรูฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  มีดังนี้ 

  1) นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรู 

ที่เรียนมาเพ่ือนำไปใชแกปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

  2) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดด ี

  3) มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมขององคกรและสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได 

  4)  มีความคิดสรางสรรค และกลาแสดงออก 

 4.2  ชวงเวลา 

   ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  ระยะเวลาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 540 ชั่วโมง หรือฝกสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 

640 ชั่วโมง 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

 นักศึกษาทุกคนตองทำงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง และตองเปนหัวขอที่ เกี่ยวของกับสาขา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมดานใดดานหนึ่ง โดยเนนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นเปนหลัก รวมถึงตองจัดทำ

รายงานที่ตองนำสงตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

5.1 คำอธิบายโดยยอ 

  งานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ ตองผานการศึกษาคนควา การเขียนเคาโครงวิจัย การปฏิบัติการวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย  โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร  
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ซึ่งงานวิจัยดังกลาวตองสามารถอธิบายทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของที่นำมาใชในการทำวิจัยได และเปน

งานวิจัยท่ีสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถนำความรูมาปรับใชในการทำวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือในการ

ทำวิจัย สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน และสามารถเผยแพรผลงานสูสาธารณะได 

 5.3  ชวงเวลา 

    ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 5.4  จำนวนหนวยกิต 

  4 หนวยกิต ประกอบดวย   

  วิชาวิธวีจิัยและจริยธรรมทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จำนวน 1 หนวยกิต 1(0-3-2) 

  วิชาวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จำนวน 3 หนวยกิต 3(0-6-3) 

 5.5  การเตรียมการ 

  มีการกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

งานวิจัยทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางงานวิจัยใหศึกษาและรูปแบบในการ

เขียนงานวิจัย 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทำงานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลจาก

รายงานที่ได กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา โดยมีการนำเสนอโครงรางงานวิจัย และจัดสอบ

การนำเสนอผลงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเปนกรรมการสอบ โดยนักศึกษา คณาจารย

ภายนอกหลักสูตรสามารถรวมฟงได 
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หมวดที่  4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีทักษะการใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสิ่งแวดลอม  

อาทิ ArcGIS 

- มีการจัดโครงการอบรมเทคนิคการใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ

โปรแกรม ArcGIS ซึ่งเปนโปรแกรมขอมูลดานแผนท่ี ภาพถาย

ดาวเทียม โดยวิทยากรผู เชี่ยวชาญ และไดจัดซื้อโปรแกรม 

ArcGIS ที่ลิขสิทธิ์ถูกตอง 

- มีการฝกทักษะการใชโปรแกรมสำเร็จรูปในรายวิชาที่เก่ียวของ 

มบีุคลิกภาพที่ดแีละมีภาวะผูนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะ

ผูนำของนักศึกษา ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมนอก 

ชั้นเรียน โดยสงเสริมการมีสวนรวมในชั้นเรียน ความกลาในการ

แสดงความคิดเห็น  

- สนับสนุนการรวมโครงการพัฒนาผูนำนักศึกษาของคณะและ 

มหาวิทยาลัย 

- มีการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่เก่ียวของเพ่ือสอด 

แทรกเรื่องการวางตัว การแตงกาย การเจรจาและการสื่อสาร 

การพูดในที่สาธารณะ การเขาสังคมและการมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

มคีวามรับผิดชอบและมีวินัย - มีการสนับสนุนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบผานทางการ 

ดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ฝกการวางแผนการดำเนินงาน 

เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายตามแผนงาน เชน การจัดกิจกรรม 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปลูกปา การนำ

ของเสียมาใชประโยชน การจัดคายผูนำดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

โดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการทั้งในระดับทองถ่ิน

และระดับประเทศ 

- มีการสรางวินัยของนักศึกษาผานกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และ

นอกหองเรียน 
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คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มคีุณธรรม จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

- สอดแทรกจิตสำนึกดานคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 

และการทำกิจกรรมของนักศึกษา 

- สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคม 

- ปลูกฝงใหนักศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

- จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่สงเสริมการใช 

ภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการใช 

ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคของนักศึกษา 

- สงเสริมการเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ

และมหาวิทยาลัย 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  2.1.1  ดานดานคุณธรรม  จริยธรรม 

    2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานดานคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย

สุจริต  โดยมีความพอเพียงเปนฐานในการดำเนินชีวิต 

     (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

     (3)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคา

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

     (4)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ขององคกรและสังคมตลอดจน

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

    2.1.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1)  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม  

ความเสียสละ และความซื่อสัตยสุจริต 

     (2)  ประยุกตการสอนโดยยกตัวอยางเหตุการณในชีวิตประจำวันท่ีเกิดจาก

การยึดม่ันในคณุธรรม จริยธรรม 
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     (3)  ฝกเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน เชน ระเบียบวินัย การเขา

ชั้นเรียนตรงตอเวลา การแตงกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

     (4)  อาจารยผูสอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ

เปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

     (5)  ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาท

สมมุต ิ

    2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1)  อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาท้ังกอน

และหลังเรียน 

     (2)  อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

     (4)  ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การนำเสนอหนาชั้นเรียน ความ

สนใจในกิจกรรมตาง ๆ ในขณะเรียน 

  2.1.2  ดานความรู 

    2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

     (1)  มีความรูความเขาใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่ เปน

พ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

     (2)  มีความรอบรู ความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความ

เขาใจหลักการประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเขาใจ ในความแตกตางระหวาง

บุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

     (3)  สามารถสืบคนขอมูล ความรูใหแกตนเองและผูอ่ืนไดตรงตามความ

ตองการ จากแหลงท่ีหลากหลาย 

     (4)  มีประสบการณในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกตใชงานไดจริง      

เพ่ือยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

     (5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองดวยการศึกษาอยางยั่งยืนโดยสามารถ

บูรณาการความรูในศาสตรที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาตนเอง 

     (6)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง

เพ่ิมขึ้น อันจะนำไปสูการดำรงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 

    2.1.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู   

     (1)  เนนกระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนเปนหลัก 

     (2)  ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ 
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     (3)  ใหความสำคัญกับแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

     (4)  เนนกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ 

      (5)  สามารถสืบคนสารสนเทศใหแกตนเองและผูอ่ืนไดตรงตามความ

ตองการ 

      (6)  มอบหมายงานใหศึกษาคนควาเปนรายกลุม/รายบุคคล 

      (7)  บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอยางประกอบ ใหนักศึกษานำเสนอ

ความคิดเห็น และถาม-ตอบในชั้นเรียน 

      (8)  มีความรูความเขาใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่ เปน

พ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

    2.1.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

     (1)  อาจารยผูสอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกต

พฤติกรรมในชั้นเรียน เชน ความตั้งใจ ความเอาใจใส การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายใหทำ แบบฝกหัด การสอบยอย  

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

      (3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

      (4)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุม 

  2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 

    2.1.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

     (1)  สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื่อใช

แกปญหาโดยมีการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ  

      (2)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพ

อนาคต และกำหนดแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กำหนดไดไปจนถึงไดผลของการคิด

เพ่ือการพัฒนาตนเอง 

      (3)  มีทักษะวิธีคิดแกไขปญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแกไขปญหา

อยางบูรณาการได 

      (4)  สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการแกปญหา 

    2.1.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

     (1)  เนนใหนักศึกษาฝกสังเกต ฝกการตั้งคำถาม ฝกการคิดในหลากหลาย

รูปแบบ 

      (2)  เนนการสอนที่มีการประยุกตใชความคิดในรูปแบบตาง ๆ  
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      (3)  จัดกิจกรรมการสอนที่ใหนักศึกษามีสวนรวมในการใชความคิดรวมกัน 

     (4)  สอดแทรกตัวอยางท่ีเกิดจากการมีทักษะทางปญญาในการแกไขปญหา 

    2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

      (1)  สังเกตพัฒนาการ การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ความสนใจ 

ความตั้งใจในการแสวงหาความรู 

      (2)  สังเกตวิธีคดิในการตั้งคำถาม หาคำตอบ และแนวทางแกไขปญหา 

      (3)  อาจารยจัดสอบเพ่ือประเมิน 

  2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

     (1)  เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดวยความ

เขาใจและรูถึงคุณคาความแตกตางทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาต ิ

     (2)  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใหแกผูอ่ืน 

     (3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ 

และความรับผิดชอบ 

     (4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องคกร และสังคมอยางตอเนื่อง 

     (5)  มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณและบทบาทใน

สังคมตาง ๆ  

     (6)  มีทักษะในการเสริมสรางความสามัคคีในกลุมหรือองคกร 

    2.1.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

     (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกใหมีการทำงานรวมกัน

ระหวางนักศึกษา 

      (2)  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณภาคสนามโดยใหนักศึกษาแสดงออกถึง

ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

     (3)  สอนเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมี

ปฏิสัมพันธที่ดี สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

     (4)  สอนเรื่องการชวยเหลือและการมีน้ำใจตอผูอื่น 

      (5)  สอนเรื่องการทำงานรวมกันเปนหมูคณะ และทักษะในการแกปญหา

ในการทำงานเปนกลุม 
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    2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

      (1)  ประเมินการมีสวนรวมในกระบวนการศกึษาทั้งในและนอกหองเรียน 

      (2)  ประเมินการสรางความรวมมือและการใหความรวมมือกับเพ่ือน

นักศึกษา 

      (3)  ประเมินความรับผิดชอบตอการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนระหวาง

จัดกิจกรรม 

      (4)  แบบฝกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

  2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูและประยุกตใช        

บนพื้นฐานของหลักการทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

      (2)  สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับโอกาสและวาระที่แตกตางกัน  

      (3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและ

นำเสนอขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอ

ชีวิตและสังคม 

      (4)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมการประมวลผล

และวิเคราะห บนหลักการทางวิชาการได 

      (5)  สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สถานการณโลกปจจุบัน 

     2.1.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดมีทักษะการคิด

วิเคราะหแกไขปญหาและสามารถถายทอดกระบวนการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      (2)  จัดการเรียนการสอนโดยใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย      

อยางสม่ำเสมอ 

      (3)  สอนเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามความกาวหนา            

ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 

      (4)  บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยางการใชภาษาในบริบทที่แตกตาง 
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      (5)  มอบหมายใหศึกษาคนควา และทำกิจกรรมเปนรายบุคคล/กลุม 

      (6)  แนะนำนักศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยปรึกษากันได ถามผูสอนได 

และศึกษาจาก website สื่อการสอน e–learning ได 

      2.1.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  ประเมินผลจากการมีสวนรวมในการวิเคราะหแกไขปญหาระหวาง

ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกตใช

ใหเกิดประโยชน 

      (3)  ประเมินผลจากทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 

      (4)  การนำเสนอผลงานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

      (5)  แบบฝกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

      (6)  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอผลงาน 

 2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   2.2.1  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

     2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1) มีความซื่อสัตยสุจริต 

     (2) มีระเบียบวินัย 

     (3) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

     (4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

     (5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน รวมทั้งเคารพและ

ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และมีจิตสาธารณะ 

     2.2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1) เนนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียนและสงงาน

ตรงเวลา และการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยแทรกอยูในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง

ในและนอกชั้นเรียน 
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     (2) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ฝกการเปนผูนำกลุมและ

สมาชิกในกลุม เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเรียนรูหนาที่ของตนและการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน 

     (3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย และมีการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

     (4) การจัดกิจกรรมการสงเสริมและยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และทำประโยชนตอสังคม 

       2.2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่

ไดรับมอบหมาย 

     (2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรียน 

     (3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

     (4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน  การเขารวม

กิจกรรมกลุม และการสอบ   

   2.2.2  ดานความรู 

       2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

     (1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

และมีความรูในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกันในศาสตรสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางและเปนระบบ 

ไดแก หลักการทางสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การวิจัยทางสิ่งแวดลอมและจริยธรรม 

     (2) มีความรูในหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนำมา

อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ มีความชำนาญในทักษะปฏิบัติการและความรูในการจัดการ

คุณภาพหองปฏิบัติการ และมีความรูความเขาใจในศาสตรอ่ืน เชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สามารถนำมาบูรณาการกับความรูในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

     (3) มีความรอบรูและสามารถติดตามสถาณการณและความกาวหนาทาง

วิชาการในสาขาวิชา และงานวิจัยที่เก่ียวของ สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนา

ความรูใหม 

     (4) มีความรูใน กฎระเบียบ และขอบังคับ รวมทั้งขอกำหนดทางวิชาการ 

ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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    2.2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานความรู 

     (1) เนนการเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และมีสวนรวม 

     (2) ใชระบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การอภิปราย 

การทดลองปฏิบัติการจริง การใชปญหาเปนพื้นฐานเพ่ือกระตุนการคนควาและวิเคราะห 

     (3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน

และนอกชั้นเรียนจากแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

     (4) จัดใหมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอกสถาบัน

และมีประสบการณตรง 

     (5) จัดใหมีรายวิชาดานโครงงานวิจัยเฉพาะทาง การฝกประสบการณ

วิชาชีพ และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

    2.2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตาง ๆ คอื 

     (1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบขอเขียน  สอบปฏิบัติการ และการสอบปากเปลา 

(3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(4) การจัดทำรายงาน และการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 

(5) การจัดทำและการนำเสนอโครงงานวิจัยเฉพาะทาง 

(6) การฝกประสบการณวิชาชีพและการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

   2.2.3  ดานทักษะทางปญญา 

        2.2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

     (1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจ และประเมิน

ขอมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

     (2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา คดิวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุ

มีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร และเสนอแนะแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึง

ความรูทางทฤษฎีที่เก่ียวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินในนั้น 

     (3) สามารถประยุกตความรู ความเขาใจ และทักษะทางสิ่งแวดลอมใน

ดานตางๆ เพ่ือนำไปสูการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม รวมถึงการนำความรู

ทางวิทยาศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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    2.2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

     (1) จัดกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด วิเคราะห  

และการแกไขปญหาทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม เชน  การทดลองปฏิบัติการ การอภิปราย การทำ

โครงการ และกรณศึีกษา 

     (2) จัดวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การคนควาขอมูลจากฐานขอมูล 

ตาง ๆ การทำโครงการวิจัยเฉพาะทาง และการจัดกิจกรรมเพ่ือใหมีโอกาสปฏิบัติงานจริง  

    2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    ประเมินจากหลายวิธีโดยเปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไข

ปญหาของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

     (1 ) การใช ข อสอบ  แบบ ฝ กหั ด  ห รือการสอบปากเปล า เพ่ื อวัด

ความสามารถในการคดิวิเคราะห และแกไขปญหา 

     (2) การประเมินจากการนำเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการ

การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหและแกไขปญหา เชน จากรายงานการศึกษางานวิจัย 

เปนตน  

   2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

        2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

     (1) มีความรับผิดชอบตอทั้งงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย 

สามารถแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

     (2) สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนำและสมาชิก

กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     (3) สามารถปรับตั ว เข ากับสถานการณ  วัฒ นธรรมองคกร  และ

จรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางถูกตองหมาะสม 

     (4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยาง

สรางสรรคกับบุคคลอ่ืน 

    2.2.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) เนนกระบวนการสอนที่สงเสริมการทำงานเปนกลุมและมีปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

     (2) เนนกระบวนการสอนที่สงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนำและผูตาม 
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     (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆที่สอดแทรกเรื่องการมี

มนุษยสัมพันธที่ดี ความรับผิดชอบ การเขาใจความแตกตางของบุคคลและองคกร เปนตน 

     (4) สงเสริมการจัดกิจกรรมและการทำงานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืนทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร   

    2.2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

    ประเมินจากหลายดาน โดยใหความสำคัญในดานตาง ๆ คือ   

     (1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกในบทบาทของการเปนผูนำ

และผูตามขณะทำกิจกรรมกลุม 

     (2) การประเมินความสามารถในการทำงานรวมกันเปนกลุม การนำเสนอ

ผลงานของกลุม และความสม่ำเสมอในการเขารวมกิจกรรมกลุม 

     (3) การประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และความ

สนใจในการพัฒนาตนเอง  

    2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ มาใช

ในการวิเคราะหแปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

     (2) สามารถระบุประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใชรูปแบบของ

การนำเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     (3) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เก่ียวของกับ

ทางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมจากแหลงขอมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และ

สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ 

     (4) สามารถติดตามความกาวหนาและมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

     (5) มีทักษะในการใชภาษาไทยอยางถูกตอง และสามารถใชภาษาอังกฤษ

ไดอยางเหมาะสม 
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      2.2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทางคณติศาสตรและสถิติ เพ่ือสามารถแปลความหมายขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพไดอยาง

ถูกตอง 

     (2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่ สงเสริมใหผู เรียนได เลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีห่ลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับสถานการณ 

     (3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ

สื่อสารทั้งการพูด การฟง และการเขียนระหวางกลุมผูเรียน ผูสอน และผูอื่นที่เก่ียวของ 

      2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ประเมินจากหลายดาน โดยใหความสำคัญในดานตาง ๆ คือ 

     (1) การประเมินจากความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและ

สถิติในการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผลงานไดอยางเหมาะสม 

     (2) การประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชการสังเกต แบบ

ประเมินทักษะและแบบทดสอบ การฟง การพูด การเขียน ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

     (3) การประเมินทักษะการพูดในการนำเสนอผลงานและทักษะการ

นำเสนอโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดอยางเหมาะสม 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)    

 3.1  ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังนี ้

  1.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

   (1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  โดยมีความ

พอเพียงเปนฐานในการดำเนินชีวิต 

   (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

   (3)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

   (4)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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  2.  ดานความรู  

   (1)  มีความรูความเขาใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่ เปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

    (2)  มีความรอบรู ความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเขาใจหลักการ

ประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเขาใจ ในความแตกตางระหวางบุคคล และ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

   (3)  สามารถสืบคนขอมูล ความรูใหแกตนเองและผูอื่นไดตรงตามความตองการจากแหลง

ที่หลากหลาย 

    (4)  มีประสบการณในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกตใชงานไดจริง เพ่ือยกระดับ

การพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

    (5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองดวยการศึกษาอยางยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรูใน

ศาสตรที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาตนเอง 

    (6)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้น อันจะ

นำไปสูการดำรงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 

  3.  ดานทักษะทางปญญา 

   (1)  สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาโดยมีการ

คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ  

   (2)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญญาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต และ

กำหนดแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กำหนดไดไปจนถึงไดผลของการคิดเพ่ือการพัฒนา

ตนเอง 

    (3)  มีทักษะวิธีคิดแกไขปญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแกไขปญหาอยางบูรณาการได 

    (4)  สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแกปญหา 

  4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1)  เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวยความเขาใจและรูถึง

คุณคาความแตกตางทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 

    (2)  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใหแกผูอ่ืน 

    (3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

    (4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องคกร และสังคมอยางตอเนื่อง 

    (5)  มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณและบทบาทในสังคมตาง ๆ  
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    (6)  มีทักษะในการเสริมสรางความสามัคคีในกลุมหรือองคกร 

  5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูและประยุกตใชบนพื้นฐานของ

หลักการทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

   (2)  สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

โอกาสและวาระที่แตกตางกัน  

   (3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนำเสนอขอมูลขาวสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม 

    (4)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห 

บนหลักการทางวิชาการได 

    (5)  สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ดานความรู 3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป  ● ●  ●   ●   ● ●   ●    ●   ● ●   

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน  ●  ● ●   ● ●  ●   ●   ● ●    ● ●   

GESL103 รูใชภาษาไทย  ●       ●  ●    ●       ●    

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย  ●   ●      ●      ●     ●    

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย  ●   ●      ●      ●     ●    

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน  ●   ●      ●      ●     ●    

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหล ี     ●   ●      ●      ●     ●    

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน  ●   ●         ●   ●     ●    

กลุมวิชามนุษยศาสตร  

GESH201 ทักษะชีวิต  ● ● ●  ●   ●   ●   ● ●        ●   

GESH202 ปรัชญาและศาสนา ● ●   ●      ●    ●  ●      ●   

GESH203 มนุษยกับความงาม ● ●   ●   ●  ● ●    ● ●       ●   

GESH204 วัยใส ใจสะอาด ● ● ●  ● ●   ●  ● ●    ● ●    ●     

GESH205 นักสืบนักชุมชน  ●  ● ●  ●    ●    ●   ●     ● ●  

 
 

    

   มคอ.2 
 

 
 

 
 84 



 85 มคอ.2   

 

 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ดานความรู 3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESH206 มนุษยชาต ิ   ●       ●   ●  ●        ●   

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร ●   ● ●  ● ●   ●  ●  ●  ●    ● ●    

GESH208 นวัตกรรมทำเองได  ●   ● ●   ●    ● ●     ●     ●  

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่นสมัยใหม  ●     ●  ●  ●      ●    ●     

กลุมวิชาสังคมศาสตร  

GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมยัใหม ● ●  ● ● ●     ●   ● ● ●  ●  ●   ●  ● 

GESS302 ทองถ่ินของเรา  ●        ●   ●  ●        ●   

GESS303 อาเซียนรวมใจ ●     ●    ●   ●   ●       ●   

GESS304 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน ●    ●    ●     ● ●     ●     ● 

GESS305 เจาสัวนอย  ●    ●      ●      ●       ● 

GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดี  ●    ●      ●      ●      ●   

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

GESC401 การคิดในยุคดิจทิัล  ●   ● ● ●    ●  ● ●     ●  ●  ● ● ● 

GESC402 โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัต ิ  ●      ●      ●  ●       ●   

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม  ●   ●      ●      ●      ●   

GESC404 สุขภาพทันยุค  ●   ● ●        ●    ●     ●   

GESC405 นักคนควาขอมูล    ●   ●  ● ●    ●  ●       ●  ● 

GESC406 รูทันโลก  ●   ●         ● ●     ●   ●   
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รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ดานความรู 3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร  ●    ● ●     ●  ●   ●        ● 

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน   ●    ●   ●    ●    ●    ●    
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 3.2  ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดาน  ในตารางมีความหมายดังนี้ 

  1.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1) มีความซื่อสัตยสุจริต 

     (2) มีระเบียบวินัย 

     (3) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

     (4) เคารพกฏระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

     (5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพและตระหนักในคุณคา

ของสิ่งแวดลอม และมีจิตสาธารณะ 

  2.  ดานความรู  

     (1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และมีความรู

ในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกันในศาสตรสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางและเปนระบบ ไดแก หลักการ

ทางสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดการ

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การวิจัยทางสิ่งแวดลอมและจริยธรรม 

     (2) มีความรูในหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนำมาอธิบาย

หลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ มีความชำนาญในทักษะปฏิบัติการและความรูในการจัดการ

คุณภาพหองปฏิบัติการ และมีความรูความเขาใจในศาสตรอ่ืน เชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สามารถนำมาบูรณาการกับความรูในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

     (3) มีความรอบรูและสามารถติดตามสถาณการณและความกาวหนาทางวิชาการใน

สาขาวิชา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาความรูใหม 

     (4) มีความรูใน กฏระเบียบ และขอบังคับ รวมทั้งขอกำหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

  3.  ดานทักษะทางปญญา 

     (1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจ และประเมินขอมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอมูลท่ีไดในการแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม 

     (2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผลตาม

หลักการทางวิทยาศาสตร และเสนอแนะแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึงความรูทาง

ทฤษฎีที่เก่ียวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินในนั้น 
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     (3) สามารถประยุกตความรู ความเขาใจ และทักษะทางสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เพ่ือ

นำไปสูการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม รวมถึงการนำความรูทางวิทยาศาสตร

ไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

  4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 

     (1) มีความรับผิดชอบตอทั้งงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย สามารถแสดง

ความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

     (2) สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ วัฒนธรรมองคกร และจรรยาบรรณวิชาชีพได

อยางถูกตองหมาะสม 

     (4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับบุคคลอื่น 

  5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการ

วิเคราะหแปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

     (2) สามารถระบุประเด็นและสามารถสื่อสารรวมท้ังเลือกใชรูปแบบของการนำเสนอได

อยางมีประสิทธิภาพ 

     (3) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่ เก่ียวของกับทางดาน

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมจากแหลงขอมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเก็บ

รวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ 

     (4) สามารถติดตามความกาวหนาและมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

     (5) มีทักษะในการใชภาษาไทยอยางถูกตอง และสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยาง

เหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ○  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล  

และความรบัผดิชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

3. หมวดวชิาเฉพาะดาน  

2.1 วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

2.1.1 กลุมวิชาแกน  

4131014  ฟสิกสพื้นฐาน                      

4131015  ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน                      

4231101  เคมี 1                      

4231102  ปฏิบัติการเคมี 1                      

4231103  เคมี 2                      

4231104  ปฏิบัติการเคมี 2                      

4331120  ชีววิทยา 1                      

4331121  ปฏิบัติการชีววิทยา 1                      

4331122  ชีววิทยา 2                      

4331123  ปฏิบัติการชีววิทยา 2                      

4511101  คณติศาสตรพื้นฐาน                      

4511403  แคลคูลัสเบื้องตน                      

2.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน  

4232201  เคมีวิเคราะห 1                      

4232202  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1                      

4232505  เคมีอินทรยีพื้นฐาน                      

4232506  ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน                        
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รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล  

และความรบัผดิชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

4232302  ชีวเคมีพื้นฐาน                      

4232303  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                      

4521101  หลักสถิต ิ                      

2.2 วิชาเฉพาะดานบังคบั  

2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม  

4461101  พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ●    ● ●   ○ ●   ● ○    ●  ○  

4462101  นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม ●     ●     ○ ● ● ○    ●    

2.2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

1)วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม  

4463301  มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○  ● ○ ○ ● ○  ○ ● ○   ○ 

4463302  การบำบัดน้ำเสีย ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●  ○  ○ 

4463303  มลพิษทางอากาศและเสยีง ●  ● ○  ●  ○ ○ ● ○ ○ ● ○  ○ ● ○ ○ ○ ○ 

2)วิชาดานเทคโนโลยี  

4463304  เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ○   ●  ●   ○   ● ○   ●  ○ ●   

4464301  นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม ○  ○ ● ○ ○ ● ○  ○ ○ ● ○   ●  ○  ● ● 

2.2.3 กลุมวิชาการจดัการสิ่งแวดลอม  

4463201  การจัดการสิ่งแวดลอม   ●  ○ ●  ○ ●  ● ○  ● ○  ○ ●  ○  

4463202  วิทยาศาสตรทางทะเลและชายฝง   ○ ○ ● ●  ○ ○  ○ ● ●  ○   ○ ● ○  

4463203  การจัดการมูลฝอย ○   ●  ● ○   ●  ○ ● ○     ● ○  

4464201  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   ●  ○ ●   ●   ● ● ○    ●    

                        

 
   

 

 
                   

    

มคอ.2 
 

 
 

 
 90 

Saisiri Chaichana


Saisiri Chaichana


Saisiri Chaichana


Saisiri Chaichana


Saisiri Chaichana




 91 มคอ.2   

 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล  

และความรบัผดิชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

2.2.4 กลุมวิชาการวิจยัและจรยิธรรม  

4463501  วิธีวิจยัและจรยิธรรมทาง 

              วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

○ ○ ●   ○  ○ ● ●   ○ ○ ●    ○ ● 
 

4464501  วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○  ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 

2.3 วิชาเลือกเฉพาะดาน  

4462102  วิทยาศาสตรดนิ ●    ○ ●    ●   ● ○   ● ○    

4462103  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร 

              สิ่งแวดลอม 

●  ○     ●  ●   ● ○     ●  ● 

4462104  เคมีสิ่งแวดลอม ●     ●    ●   ● ○    ● ○  ○ 

4462105  ภัยพิบัติธรรมชาติและการ 

              เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก 

○  ○ ●  ○ ● ○  ○ ●  ○  ●   ○ ○ ● ● 

4462201  การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ○ ○ ● ○ ○ ○  ●   ● ○ ○ ○  ●  ○ ○ ●  

4462202  พื้นที่ชุมน้ำกับการอนุรักษ   ○ ○ ● ●  ○ ○  ○  ● ○ ○   ○ ● ○  

4462301  พลังงานกับสิ่งแวดลอม    ● ○ ○  ○ ● ● ○   ●    ● ○ ○  

4463204  การจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา   ●  ○ ○ ●   ○  ● ●   ○  ●  ○  

4463205  การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง  ●  ○  ●  ○ ● ○ ●   ● ○   ●  ○  

4463206  ลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา   ○ ○ ● ●  ○ ○  ○ ● ●  ○   ○ ● ○  

4463305  เคร่ืองมือสำหรบัการวิเคราะหทาง 

              สิ่งแวดลอม 

○  ●  ○ ○ ● ○  ● ○  ● ○   ● ○   ● 

4463306  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดาน 

              สิ่งแวดลอม 

●     ● ○   ●  ○ ●    ○ ●   ● 
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ 

ทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล  

และความรบัผดิชอบ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

4464202  ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการจดัการ 

              สิ่งแวดลอม 

●  ○  ● ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ○  ●  ○ ○ ● 
 

4464302  การควบคุมมลพิษทางอากาศ ○  ●   ●  ○ ○ ●  ○ ● ○  ○ ● ○  ○ ○ 

4464303  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความ  

              สั่นสะเทือน 

○  ●   ●  ○ ○ ●  ○ ● ○  ○ ● ○  ○ ○ 

4464401  อาชีวอนามยัและความปลอดภัย ○ ○ ○ ●  ○  ○ ● ●  ○ ○ ○  ● ○ ●   ○ 

4464402  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ○ ○ ○ ●  ●  ○ ○ ●  ○ ●   ○ ●    ○ 

4464403  การประเมินความเสี่ยงทาง 

              สิ่งแวดลอม 

●  ●  ○ ○ ●  ○   ● ○ ●   ● ○ ○  ● 

4. หมวดวชิาประสบการณภาคสนาม  

4464601  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

              ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

●   ○  ● ○ ○  ○ ●  ○ ●   ○ ● ○ ○ ○ 

4464602  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

              ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

●     ●  ○   ● ○ ○ ●    ● ○ ○  

4464603  การฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

              วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

4464604 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตร 

              สิ่งแวดลอม 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○  ○  
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4.  ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 

1 1. มีความรูดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน และพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

2. สามารถปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานได  

2 มีความรูและสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

3 1. สามารถอธิบายหลักการและเลือกใชเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอม  

2. เลือกเทคโนโลยสีิ่งแวดลอมเพ่ือใชในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมได 

3. วางแผนงานวิจัยทางทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมได 

4. เกิดทักษะการใชเครื่องมือสำหรับการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 

4 1. สามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมได  

2. เกิดการคิดเชิงนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม  

3. มีความสามารถในการบูรณาการความรูมาประยุกตใชการพัฒนางานวิจัย 

ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

4. เกิดทักษะจากการฝกประสบการณในสถานประกอบการ สามารถปรับตัว 

และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพได 
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หมวดที่  5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (ระบุเกรด) 

 การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ของนักศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ที่แบงการประเมินผลการศึกษาเปน 2 

ระบบ ดังนี ้

  1.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ คอนขางดี (Fairy Good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 
D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบได

ตองไมต่ำกวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหม

จนกวาสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนนต่ำกวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได 

สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถาได

ระดับคะแนนต่ำกวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม 

    1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี ้   
    

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
P (Pass) ผาน 
F (Fail) ไมผาน 

ระบบคะแนนนี้ใชสำหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตาม

ขอกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพ่ิม 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

 กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะ

สัมพันธกับ Curriculum Mapping ของรายวิชาตาง ๆ โดยมีเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการประเมินผลการ
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เรียนรูของผูเรียนเพื่อทวนสอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ทั้งจากการประเมินของผูเรียนและการประเมินตนเองของนักศึกษาและนำผลการทวนสอบดังกลาวมา

พิจารณา รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ 

มคอ.3 ขอสอบ ระดับผลการเรียนในแตละรายวิชาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาตามที่กำหนด

ไวใน มคอ.3 ในแตละรายวิชาเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา  

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 โดยการกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ดวยการเก็บขอมูลหา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิตนำผลการวิเคราะหขอมูลยอนกลับ

มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรโดยคณะกรรมการตามเกณฑของ สกอ. การเก็บขอมูลจะดำเนินการหาคาทางสถิติดังตอไปนี้ 

1) ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ

งานอาชีพ 

2) สำรวจความคิดเห็นจากผูประกอบการโดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการ  

3) การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

4) ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรตอความพรอมของนักศึกษา

ในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

3.  เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ใชเกณฑการสำเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  3.1 ตองเรียนครบตามจำนวนหนวยกิตที่กำหนดไวในหลักสูตร  

  3.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ำกวา 2.00  

  3.3 ใชเวลาการศกึษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไวในหลักสูตร  

  3.4 ไมมีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย  

  3.5 ตองผานเกณฑการประเมินผลความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับ 6 ข้ึนไป 

หรือเทยีบเทา CEFR ระดับ B1 

  3.6 ให เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หมวดที่  6   การพฒันาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

 1.1 มหาวิทยาลัยกำหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของ

อาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.2 อาจารยใหมทุกคนควรผานการอบรมเก่ียวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

 1.3 มอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทำหนาที่ใหคำแนะนำและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการ

เรียนการสอนแกอาจารยใหม 

 1.4 มอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทำเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอ

หนึ่งหรือหลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพื่อทดลองสอนโดยมีอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธาน

หลักสูตรเปนผูใหคำแนะนำ 

 1.5 กำหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

 (1) กำหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจำทุกป 

 (2) จัดใหมีการสอนแบบเปนหมูคณะ ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการ

สอนรวมกับผูอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมคณะสอน 

 (3) สงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนำไปเผยแพรในการ

ประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

 (1) สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่

จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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 (2) สงเสริมใหอาจารยทำวิจัยโดยการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนในสวนของอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

 (3) สงเสริมใหอาจารยนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 (4) สงเสริมใหอาจารยขอตำแหนงทางวิชาการ 

  (5) สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาตอทั้ งในและตางประเทศในระดับที่สูงขึ้น  

โดยกำหนดเปนแผนการศึกษาที่ชัดเจน 
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หมวดที่  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

  การประกันคุณภาพหลักสูตร เปนกระบวนการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยมีองคประกอบที่สำคัญ ไดแก การกำกับ

มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเปน

ผูรับผิดชอบโดยดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี ้

1.  การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัต ิ ผลท่ีคาดหวัง 

1.1 การบริหารจัดการ

หลักสตูรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

 

 

 

 

 

1. กำกับควบคุมจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองไมนอยกวา  

5 คน และเปนเกินกวา 1 หลักสูตรไมได 

และอยูรับผิดชอบหลักสตูรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. กำกับควบคุมคุณวุฒิอาจารยประจำ

หลักสตูรใหเปนไปตามเกณฑ คือมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือดำรง

ตำแหนงทางวชิาการไมต่ำกวาระดับผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ

กับสาขาที่เปดสอน 

3. สงเสรมิติดตามใหอาจารยประจำ

หลักสตูรมผีลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป

ยอนหลังไมนอยกวา 1 เรื่อง 

4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กำหนด 

1. หลักสตูรมีอาจารยประจำหลักสูตรที่ทำ

หนาที่ในการบริหารหลักสูตรจัดการเรยีน

การสอน โดยการวางวางแผน ตดิตาม 

ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรและ

ปฏิบัติงานประจำหลักสตูรน้ันตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรไม

นอยกวา 5 คน 

2. หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตรทีม่ี

คุณวุฒไิมต่ำกวาระดับปริญญาโท หรือดำรง

ตำแหนงทางวชิาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ตรงหรอืสัมพันธ

ทั้ง 5 คน 

3. อาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานทาง

วิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลังไมนอยกวา  

1 เรื่อง 

4. หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ความทันสมัยตามความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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2.  บัณฑิต 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัต ิ ผลท่ีคาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษา 

 

 

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติท่ีระบุไวใน มคอ.2 ตามผล

การเรยีนรูท้ัง 5 ดาน โดยประเมิน

ความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มตีอบัณฑิตของหลักสูตร เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.51 

2.2 การไดงานทำของ

ผูสำเร็จการศึกษา 

 

สำรวจเก็บขอมูลการมีงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต

ภายใน 1 ปนับจากวันท่ีสำเรจ็

การศึกษา 

บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 60 

 

3.  นักศึกษา 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัต ิ ผลท่ีคาดหวัง 

3.1 การรับนักศึกษา

และการเตรียมความ

พรอมนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผนการรับ

นักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติของ 

ผูเขาศึกษา 

2. หลักสูตรกำหนดเกณฑท่ีใชในการ

คัดเลือกนักศึกษา 

3. หลักสูตรรวมกับคณะและ

มหาวิทยาลยัดำเนินการรับนักศึกษา 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักศกึษา

ใหมีความพรอมทางการเรียน 

5. หลักสูตรประเมินระบบกลไกการ

รับนักศึกษาและการเตรียมความ

พรอมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบติัตรงกับความ

ตองการของหลักสตูร 

2. ไดนักศึกษาที่มีความพรอมในการเรยีนรู 

3.2 การสงเสรมิและ

พัฒนานักศึกษา 

 

ระบบการดูแลใหคำปรึกษาจาก

อาจารยท่ีปรึกษา 

1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแล

นักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคมุการ

ดูแลการใหคำปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวแกนักศึกษา 

 

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงขึ้น 

2. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเปนไปตาม

แผนการศึกษาของหลักสูตร 
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3. หลักสูตรประชุมประเมิน

กระบวนการในการคัดเลือกอาจารยท่ี

ปรึกษาของหลักสตูร และการให

คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวชีวติ 

3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาไมนอยกวารอย

ละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 

4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบ

การดูและใหคำปรึกษาไมนอยกวา 4.00 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสรมิสรางทักษะการเรียนรู 

1. หลักสูตรประชุมวางแผนกำหนด

ทักษะของนักศึกษาแตละชั้นป เพ่ือให

นักศึกษามีคุณลักษณะตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2.หลักสูตรจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะ

ของนักศึกษาในแตละช้ันป โดยจัดทำ

เสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรติดตามและประเมิน

กระบวนการของการจัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะของนักศึกษา 

4. หลักสูตรนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 

 

1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะที่

จำเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

2. นักศึกษามีคุณลักษณะตามวตัถุประสงค

ของหลักสูตร 

 

4.  อาจารย 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัต ิ ผลท่ีคาดหวัง 

4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารย

ประจำหลักสตูรและระบบการบรหิาร

อาจารย 

1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและ

การแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร 

2. หลักสูตรจัดทำแผนอัตรากำลัง

อาจารย และแผนพัฒนาตนเองของ

อาจารย 

 

1. หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตรทีม่ี

ความเหมาะสมทางดานคณุวุฒิและตำแหนง

ทางวิชาการ 

2. หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตรครบ 5 

คนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสตูร 
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 3. หลักสูตรประเมินกระบวนการการรับและ

การแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร 

4. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนากระบวนการการรับและการแตงตั้ง

อาจารยประจำหลักสตูร 

3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย

ประจำหลักสตูรตอการบรหิารหลกัสูตร

ไมนอยกวา 4.00 

 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

1. หลักสูตรทำแผนพัฒนาตนเองของอาจารย

ทั้งดานคุณวุฒ ิการขอตำแหนงทางวิชาการ 

ศาสตรที่สอนวิจัย การจัดการเรยีนรู 

2. หลักสูตรมีระบบกลไกการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย 

3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเองของ

อาจารยใหเปนไปตามแผนพัฒนาตนเองและ

ติดตามการรายงานผลการพัฒนาตนเองของ

อาจารย 

4. หลักสูตรประเมินกระบวนการการสงเสริม

และพัฒนาอาจารย 

5. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง

กระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

2. หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตรที่

มีความเหมาะสมทางดานคณุวฒิุและ

ตำแหนงวิชาการ 

3. อาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึน โดยควรมผีลงาน

วิชาการที่ตีพิมพเผยแพร อยางนอย 1 

เรื่องตอป 

 

 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัต ิ ผลท่ีคาดหวัง 

5.1 สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักสูตรตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร

ที่มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของ

หลักสตูร 

2. หลักสูตรศึกษาความเปนไปไดในการ

ปรับปรุงหลักสูตรจากผูมสีวนไดสวนเสีย ไดแก 

นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิตและนักวิชาการ 

3. ศึกษาสถานการณภายนอกหรอืการพัฒนา

ที่จำเปนเพ่ือนำมาพิจารณาในการวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร 

1. มีหลักสตูรท่ีทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานใน

ประเทศ 
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4. หลักสูตรนำผลการประเมินหลกัสูตรและ

รายงานการประเมินตนเองของหลกัสูตร 

(มคอ.7) นำมาพิจารณาในการวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร 

5. กำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังให

สอดคลองกับหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน

การเรยีนรู 

6. กำหนดโครงสรางหลักสูตรที่เหมาะสมและ

ทันสมัย 

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุง

หลักสตูร 

8. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง

กระบวนการปรับปรุงหลักสตูร 

5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักสูตรประชุมกำหนดอาจารยผูสอนที่มี

ความรู ความเช่ียวชาญในรายวิชา 

2. หลักสูตรดำเนินการประชุมพิจารณามคอ.3 

และ มคอ.4 เพ่ือตรวจสอบการวางแผนการ

สอน เครื่องมือในการวัดการประเมินผลทักษะ

การเรยีนรูท้ัง 5 ดาน และทักษะการเรยีนรู  

5 ดาน ตองสอดคลองกับ มคอ.2 และตดิตาม

การปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ใหเปนไป

ตามแผนการปรับปรุงท่ีระบุใน มคอ.5 และ 

มคอ.6 

3. หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ.3 และ มคอ.

4 เพ่ือพิจารณาการสอน และการวัดผล

ประเมินผลของอาจารย เปนไปตามแผนการ

สอนหรือไม 

4. นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนแตละ

รายวิชาผานระบบของมหาวิทยาลยั 

5. อาจารยผูสอนดำเนินการรายงานผลการ

สอนตาม มคอ.5 และ มคอ.6 

1. อาจารยผูสอนมีความรูความ

เช่ียวชาญในรายวิชา 

2. ผูเรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรูที่

คาดหวังในหลักสตูร 
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6. หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลการสอน 

มคอ.5 และ มคอ.6 

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการ การวาง

ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการ

สอน 

8. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง

กระบวนการการวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.3 การประเมินผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักสูตรดำเนินการพิจารณา มคอ.3 และ 

มคอ.4 เพ่ือตรวจสอบการวางแผนการสอน 

เครื่องมือในการวัดการประเมินผลทักษะการ

เรียนรูทั้ง 5 ดาน มีความเหมาะสมหรือไม 

2. หลักสูตรทวนสอบขอสอบ 

3. หลักสูตรพิจารณาการกระจายของเกรด 

4. สงเกรดตามระบบประกาศผล 

5. นักศึกษาประเมินผูสอนในเรื่องเครื่องมือ

การวัดประเมินผล 

6. หลักสูตรประเมินกระบวนการการประเมิน

ผูเรยีน 

7. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ดำเนินงาน 

1. มีการประเมินผลการเรยีนรูที่

นาเชื่อถือ 

2. ผลการประเมินผลการเรียนรู

นาเชื่อถือ 

3. มีขอมูลที่ชวยใหผูสอนนำไปพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. มีขอมูลที่ชวยในการพัฒนาปรบัปรุง

หลักสตูร 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัต ิ ผลท่ีคาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

 

 

 

 

1. หลักสูตรสำรวจตามความตองการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยประจำ

หลักสตูร อาจารยผูสอน และนักศกึษา 

2. หลักสูตรนำผลการสำรวจมาวิเคราะหเพ่ือ

จัดลำดับความสำคัญของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทีไ่มเพียงพอ 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ

และพรอมใชงาน 

2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนท่ีทันสมยั  

ทันตอเทคโนโลยีในปจจุบัน 

3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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3. จัดทำคุณสมบัติของสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู

เพ่ือของบประมาณ 

4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ

ราชการ 

5. หลักสูตรประเมินความ 

พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู 

6. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการจัดซื้อ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและวเิคราะหผล

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย 

7. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ดำเนินงาน 

ไมนอยกวา 4.00 

 

7.  ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   

      ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

           ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

           เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559  

√ √ √ √ √ 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3  
และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 
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ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงาน

ผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษา ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยาง

นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน

การดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

- √ √ √ √ 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอย

ละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหม

ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

- - - √ √ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - √ 

 

เกณฑประเมิน  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ตองผานเกณฑประเมิน  ดังนี้  

ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5)  มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย  และมีจำนวนตัวบงชี้ที่มีผล

ดำเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80%  ของตัวบงชี้รวม  โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้บังคับ

และตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที่  8   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

1) ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา การ

อภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาค

และปลายภาค 

2) จัดใหมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา 

โดยทีมผูสอน หรือระดับหลักสูตร รวมท้ังหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทำโดยการ 

1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา 

ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2) ผลการประเมินจะจัดสงใหอาจารยผูสอน และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนตอไป 

3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือ

นำมาวางแผนพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและ

สถานการณของคณะ 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยใชขอมูลดังนี ้

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบดวยตัวแทนทุกสาขาวิชา ตัวแทน

นักศึกษาปจจุบัน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ 

3) ดำเนินการสำรวจขอมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปจจุบันทุกชั้นป 

และจากผูสำเร็จการศกึษาที่ผานการศกึษาในหลักสูตรทุกรุน 

2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช

ขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสำเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต ประกอบการประเมิน 
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2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 

1) ติดตามบัณฑติใหมโดยสำรวจขอมูลจากนายจางและ/หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม 

และการสัมภาษณ 

2) ติดตามจากผูใชอ่ืน เชน ผูใชบริการในหนวยงานในชุมชน และสถานบริการทุกระดับที่

บัณฑิตเขาไปทำงาน 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของตัวบงชี้ 

ขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดท่ี 7  

ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย  

1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย รวมท้ังการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

จากการรวบรวมขอมูลและการประเมินการสอนของอาจารย กรณีที่พบปญหาของรายวิชา

สามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งถือเปนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย ท่ีไมมีผลกระทบตอ

โครงสรางของหลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับถือเปนการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบตอโครงสรางของ

หลักสูตรจะทำทุก 5 ป เม่ือครบรอบระยะเวลาการใชหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จำเปน

ในการปรับปรุง 

2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 

4) หลักสูตรที่ไดปรับปรุงเสนอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรพิจารณากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก  ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียน 

และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

  

 



ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

1.  ชื่อหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1.  ชื่อหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปรับปรุงช่ือสาขาวิชาและ 

ป พ.ศ. 2559 

2.  ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑติ (การจัดการสิ่งแวดลอม)  

ชื่อยอ (ภาษาไทย)    : วท.บ. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Environmental 

                            Management)  

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Environmental Management) 

2.  ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)  

ชื่อยอ (ภาษาไทย)    : วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Environmental 

                            Sciences)  

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Environmental Sciences) 

เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 

เพ่ือใหตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 

เนนคุณธรรม นำสิ่งแวดลอมกาวหนา เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 

เนนคุณธรรม นำสิ่งแวดลอมกาวหนา เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

คงเดิม 

4.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ที่สอดคลองกับ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเปลีย่นแปลงดาน

สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ในการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ 

     2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีพ้ืนฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น และเกิดกระบวนการเรยีนรูตลอดชีวิต 

 

4.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ที่สอดคลองกับ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเปลีย่นแปลง 

ดานสถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน ในการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ 

     2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีพ้ืนฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือ 

ศึกษาตอในระดับทีสู่งข้ึน และเกดิกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

     3. เพ่ือผลิตบัณฑิต ใหมีโลกทศันกวาง มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

และการทำงานเพ่ือพัฒนาประเทศ โดยอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

     4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคณุภาพชีวิต และอยูในสังคมอยางมีความสุข  

โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง 

     3. เพ่ือผลิตบัณฑิต ใหมีโลกทศันกวาง มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพ และการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ โดยอยูบนพ้ืนฐานของ 

การพัฒนาที่ย่ังยืน  

     4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคณุภาพชีวิต และอยูในสังคมอยางมีความสุข  

โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง 

5.  โครงสรางหลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  133 หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา       30   หนวยกิต 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร           12   หนวยกิต 

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    9   หนวยกิต 

    1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร          9   หนวยกิต 

         และเทคโนโลยี       

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา                 97   หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาแกน            26   หนวยกิต 

    2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา           71   หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา              6   หนวยกิต 

5.  โครงสรางหลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา      134  หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา            30  หนวยกิต 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                12   หนวยกิต 

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                   6   หนวยกิต 

    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                              6   หนวยกิต 

    1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร               6   หนวยกิต 

         และเทคโนโลยี         

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา                 90   หนวยกิต 

    2.1 วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน                         41   หนวยกิต 

    2.2 วิชาเฉพาะดานบังคบั                            37   หนวยกิต 

    2.3 วิชาเลือกเฉพาะดาน                            12   หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา                    6   หนวยกิต 

4) หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม  ไมนอยกวา  8   หนวยกิต 

ปรับโครงสรางหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

  Thai for Communication 

  พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง การพูด การ

อาน และการเขียน ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย 

  Study and practice skills in listening, speaking, 

reading and writing, in Thai for the daily life communication 

appropriately in various Thai contexts. 

GESL103  รูใชภาษาไทย    3(3-0-6) 

  Arts of Using Thai Language 

  ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใชภาษา การยอและการสรุปความ 

การพูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 

  Strengthen learners in terms of communicative skills, 

arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral presentations 

and academic writing. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน  3(3-0-6) 

  English for Today’s World 

  พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการ

แสวงหาความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการศึกษาและการ

ดำรงชีวิตในโลกปจจุบัน 

  Develop learners in using English as a medium to 

access and retrieve information for education and daily life 

applications. 

GESL101  ภาษาอังกฤษพาไป    3(3-0-6)  

  English Adventures     

  คำศัพท สำนวน โครงสรางภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา ผานสื่อ

ในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพยนตร เพลง สื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพ และฝกปฏิบัติผาน

สถานการณท่ีกำหนดท้ังในและนอกหองเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสูการปฏิบัติจริงใน

ชีวิตประจำวัน 

  English vocabulary, expressions, structures and non-

verbal language through various types of media such as movies, songs, 

online communications and printed matters. Practice English in designed 

language situationsnot only inside but also outside classrooms in order to 

apply the language use to daily life. 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  3(3-0-6) 

  English at Work 

  ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน และ

สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณงาน และบริบทอื่น ๆ 

ของการทำงาน 

  Practice English skills in work-related contexts. 

Make use of English for job seeking, job applying, job interviewing, 

and other work-related contexts. 

GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝน    3(3-0-6) 

  English for Dream Achievement  

  ทั ก ษ ะ ก า ร ใช ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร ส มั ค ร ง าน ท่ี ใฝ ฝ น  

ฝกการสัมภาษณงาน บทสนทนาตาง ๆ ที่ใชในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ ของการ

ทำงาน รวมท้ังการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพ่ือการนำเสนองานในรูปแบบตาง ๆ   

  English skills for dream job applications, job interviews, 

English conversations in workplace and in various work-related contexts. 

Make use of English and technology for a variety of work presentations. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

GEL0304             ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

  Chinese for Communication  

  เรียนรูระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝกทักษะฟง 

พูด อาน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีนดวย

ตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหม  พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวาง

วัฒนธรรมไทยจีน 

  Study and practice basic structure of Mandarin 

Chinese with an emphasis on developing listening, speaking, reading 

and writing skills with application to a number of familiar everyday 

topics. Enhance learner autonomy through technology. Learn about 

culture and develop inter cultural awareness. 

GESL108  เพลิดเพลินกับภาษาจีน    3(3-0-6) 

  Happy Chinese  

  ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรูคำศัพทและ

บทสนทนาภาษาจีนอยางทันสมัย ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน พรอมทั้งเรียนรู

ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทย-จีน   

  The Mandarin Chinese phonetics and the basics of 

writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary and dialogues 

in current contexts. Practice the language skills: listening, speaking, reading 

and writing and recognize the intercultural awareness between Thai and 

Chinese. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

  Japanese for Communication 

  ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการ

GESL106             สนุกกับภาษาญี่ปุน      3(3-0-6) 

  Fun with Japanese 

  ทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน  โดย

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และ

ปรับคำอธิบาย
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

พูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและ

วัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน 

  Study and practice skills in Japanese, focusing on 

listening and speaking for daily communication and  promoting the 

understanding of Thai and Japanese cultures. 

เนนทักษะการฟงและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเสริมสรางความ

เข า ใจด านสั งคมและ วัฒ นธรรมระหวางไทยและญี่ ปุ น  โดย ใชกิ จกรรมการ  

บูรณาการทางภาษา 

  The language skills: listening, speaking, reading and 

writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking for daily 

communication and promoting the understanding of Thai and Japanese 

cultures by using various integrated skill activities. 

รายวิชา 

GEL0301             ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

  Malay for Communication 

  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดาน

วัฒนธรรม เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

  Study and practice skills in listening, speaking, 

reading and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 

daily communication and  promoting the understanding of Thai and 

Malay cultures. 

GESL104             เฮฮาภาษามาเลย    3(3-0-6) 

  Malay Language Fun 

  ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม เพื่อการ

นำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 The language skills: listening, speaking, reading and 

writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking for daily 

communication and promoting the understanding of Thai and Malay 

cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา      

ชื่อวิชา และ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

  Korean for Communication 

  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาเกาหลี โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน 

  Study and practice skills in listening, speaking, 

reading and writing in Korean, focusing on listening and speaking for 

GESL107   บันเทิงกับภาษาเกาหลี     3(3-0-6) 

     Entertain with Korean 

  ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

  The language skills: listening, speaking, reading and 

writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking for daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา      

ชื่อวิชา และ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

daily life.  

GEL0303             ภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

  Burmese for Communication 

  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน

ภาษาพมา โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

  Study and practice skills in listening, speaking, 

reading and writing in Burmese, listening and speaking for daily life. 

 - 

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  Indonesian for Communication 

  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดาน

วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

  Study and practice Skills in listening, speaking, 

reading and and speaking for daily communication and promoting 

the understanding of Thai and Indonesian cultures.  

GESL105             เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   3(3-0-6) 

  Hello Indonesia Language 

  ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

เพื่อการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

  The language skills: listening, speaking, reading and 

writing in Indonesian, focusing mainly on listening and speaking for daily 

communication and promoting the understanding of Thai and Indonesian 

cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา      

ชื่อวิชา และ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  3(3-0-6) 

  Information for Learning 

  ความหมาย ความสำคัญ และความตองการสารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  กลยุทธการสืบคนสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส การประเมินสารสนเทศ การอางอิงและบรรณานุกรม การนำเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  

 - 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

  Meaning and significance of information, 

information sources, information resources, electronic information 

searching strategy, information evaluation, information ethics, citation 

and bibliography, information presentation in various forms. 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6) 

  Philosophy and Religions 

  ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญา

และศาสนา  สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญา

และศาสนา คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาตาง ๆ 

นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว  สังคม  เพ่ือใหเกิด

สันติภาพและสันติสุข 

  Analytical elements of philosophy and religions, 

the relations between philosophy and religions, the real value of 

philosophy and religions, teachings and philosophical concepts of 

different  school of philosophy and religions for peace of life and 

peaceful societies. 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 

  Philosophy and Religions 

  ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและ

ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา 

คุณคาท่ีแทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาตาง ๆ นำหลักธรรมมา

พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพ่ือใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

  Analytical elements of philosophy and religions, the 

relations between philosophy and religions, the real value of philosophy 

and religions, teachings and philosophical concepts of different  school of 

philosophy and religions for peace of life and peaceful societies. 

ปรับรหัสวิชา 

GEH0403 มนุษยกับความงาม   3(3-0-6) 

  Human and Aesthetics 

  แนวคิดทฤษฎีความงามเบ้ืองตน องคประกอบทางศิลปะ 

ดนตรี และศิลปะการแสดง  การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

  Concept and theory of beauty, aesthetic elements 

in painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

GESH203 มนุษยกบัความงาม    3(3-0-6) 

  Human and Aesthetics  

  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องตน องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี 

และศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การตระหนักในคณุคาความงาม 

  Concept and fundamental concepts, theories of 

aesthetics,  elements of art, music,  and performing arts. Apply the 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

กลุมวิชา และมี

การปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม
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knowledge of aesthetics into daily life and realize the values of aesthetics. ยิ่งขึ้น 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0-6) 

  Human Behavior and Self Development 

  การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอื่น การ

พัฒนาตนดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มี วินัยในตนเอง  มีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะชีวิต  สำนึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ดี

กับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกัน การทำงานอยางมีประสิทธิภาพและ

มีความสุข 

  The study of human behaviors, self-realization and 

self development, physical, mental, emotional and social Self-

discipline, self and social responsibility with public mind, life-skills, 

awareness of Thainess, good relation in multicultural societies in 

order to work together efficiently and happily. 

 

 

- 

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

  Moral Principles Leading to self Sufficiency 

  ความหมายและคุณคาของชีวิตหลักธรรมในการดำรงชีวิต 

การฝกสติ สมาธิ การสรางศรทัธาและปญญา การนำหลักธรรมมาใชในการปองกัน 

แกปญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  Meaning of life, religious teachings for the wellness 

of life, mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency 

principles in life. 

 - 
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GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6) 

  Songkhla Lake Basin Living 

  ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  

เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริ  

รวมท้ังสรางจิตสาธารณะ  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรมและหนาที่พลเมือง 

  History, physical characteristics, ecology, society, 

economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency 

economy and Royal Project. Educate students to have public mind, 

virtues, ethics, and civic duties. 

 

GESS302             ทองถิ่นของเรา    3(3-0-6) 

  Our Local 

  ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ  สังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุมน้ำทะเลสาบสงขลาและหรือจังหวัดสตูลเศรษฐกิจ

พอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสรางจิตสาธารณะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

หนาที่พลเมือง 

  Study Songkhla and Satun in terms of history, physical 

features, characteristics, ecology, society, economy, cultures, and ways of 

life of people around Songkhla Lake and in Satun. Sufficiency economy, 

royal projects, public mind enhancing virtues, ethics and civic duties are 

also focused. 

นำรายวิชาวิถี

ลุมน้ำทะเล 

สาบสงขลามา

บูรณาการใหม 

เพื่อให

นักศึกษามี

ความรู ความ

เขาใจและ

เรียนรูพ้ืนที่ลุม

น้ำทะเลสาบ

สงขลา สตูล

เพิ่มขึ้น 

GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 

  Man and Changing World 

  ความรูทั่วไปเก่ียวกับโลกและมนุษย  โลกทัศนในการติดตาม

การเปลี่ยนแปลงของโลก  เนนความเปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

แนวคิดและกิจกรรม  จิตสาธารณะ  การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  General knowledge about human and the world 

he lives in, visions for the changing world emphasizing Thainess, ways 

of thinking and public minded activities based on the sufficiency 

economy philosophy. 

 - 
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GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

  Fundamental Law for Quality of Life  

  วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ

สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ

กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการปองกัน

การทุจริต  

  Evolution of the Law, human rights, constitutional 

Law and fundamental rights, emphasizing, on Laws related to 

student Life, and educate students to have virtue, morality, and 

corruption prevention. 

GESS306   กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดี   3(3-0-6) 

  Laws and Creating Good Citizenship 

  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ

สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมดาน

การปองกันการทุจริต 

  Evolution of law, human rights, constitutional law and 

fundamental rights based on the constitution. Enhance learners to have 

virtues and morality in order to prevent corruption. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา กลุม

วิชา และมีการ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

GEH0409 วิถีอาเซียน   3(3-0-6) 

  ASEAN Ways     

  พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพ

และบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทามกลางกระแสโลก

จากฐานแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  Development of ASEAN Community, its status and 

role in the current world in politic, economic, social and cultural 

dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN context and 

sustainable development. 

GESS303             อาเซียนรวมใจ    3(3-0-6) 

  ASEAN Together 

  ท่ีมาของของดินแดนตาง ๆ  ในประชาคมอาเซียนลักษณะของ

สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปจจัยทาง

สังคม วัฒนธรรม และการเมืองท่ีมีอิทธิพลตออุตสาหกรรมบริการแนวคิดเกี่ยวกับ

นวัตกรรมการบริการ ปจจัยที่กอใหเกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการ

ของประเทศตาง ๆ  ในประชาคมอาเซียน 

  The origin of lands in the ASEAN community and the 

characteristics of multicultural societies in the ASEAN community and 

alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and political factors 

influencing on the service industry are also focused. Emphasize on the 

ideas contributing to service innovations and the factors resulting in 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา กลุม

วิชา และมีการ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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service innovation and service innovation in other countries in ASEAN. 

 GESH201 ทักษะชีวิต    3(2-2-5) 

  Life Skills 

  ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

และสังคม การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอยางสันติ การ

เรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรูศักยภาพของตนเองและการกาวขาม

ขีดจำกัดการแกปญหาความขัดแยงทัศนะแบบองครวม ทักษะการคิดและการคิดเชิง

ระบบจิตสำนึกตอสวนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการเรียน การ

ดำเนินชีวิตที่ดแีละมีความสุข 

  Meaning and importance of life skills; principles, 

concepts and theories related to human behavior; self-development in 

physical, mind, emotional and social development; contemplation; 

dialogue; non-violent communication; transformative Learning; self-

awareness and personal development; conflict resolution;  holistic; 

thinking skills and holistic system thinking; public mind;  life skills in the 

21st century; study-life balance, good life and happiness. 

เพิ่มรายวิชานี้ 

และนำรายวิชา

พฤติกรรม

มนุษยและการ

พัฒนาตนมา

บูรณาการ

รวมกันเพ่ือให

นักศึกษาไดรับ

ความรูทักษะ

ของชีวิตมาก

ยิ่งขึ้น  

 GESS301             การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม   3(3-0-6) 

  Living in Modern Society 

  แนวความคิด  รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตอตานทุจริต จิตสาธารณะ การแกไขสถานการณ ตระหนัก

ถึงการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม  แนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน การปรับตัว

เพิ่มรายวิชานี้

เพื่อให

นักศึกษาไดรับ

ความรู ความ

เขาใจ เกี่ยวกับ

    

       
       145                                         มคอ.2 

  

Saisiri Chaichana


Saisiri Chaichana




มคอ.2 146 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

เขากับสังคมสมัยใหมและสถานการณทางสังคม 

  Concepts, values of life, life skills in current societies, 

behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind, problem-solving 

skills, and the awareness of living in modern societies. Introduce practical 

guidelines in everyday lifeand self-adaptation in modern societies and 

social situations. 

การใชชีวิตใน

สังคมปจจุบัน 

 GESS304   ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน           3(2-2-5) 

  The King’s Philosophy for Sustainable Development 

  หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 10 

ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชาจากโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลท่ี 9 หลักวิธีการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ขอ การบูรณาการเพื่อประยุกตใชจาก

ตัวอยางวิชา “9 หนาจากศาสตรพระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 

  The King’s philosophy for sustainable development 

focusing on the study of the principles based on the royal policy of King 

Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun). 

Meaning, principles, theories and practices of the King’s Philosophy 

derived from the Royal Projects of King Rama IX (His Majesty King 

BhumibolAdulyadej) are discussed. The core principles of understanding, 

accessibility and development and philosophy of sufficiency economy are 

also studied. The 23 principles of His Majesty's works, integrated 

เพิ่มรายวิชานี้

เพื่อให

นักศึกษาไดรับ

ความรู ความ

เขาใจ เกี่ยวกับ

การแนวคิด 

หลักปฏิบัติตาม

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 
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applications of the 9 progression principles based on King Rama IX’s 

philosophy are also practiced by attendingfield trips for local 

development. 

 GESS305  เจาสัวนอย    3(3-0-6) 

  Young Entrepreneurship 

  การเลือกธุรกิจสมัยใหม การเตรียมความพรอมเพ่ือดำเนินธุรกิจ 

นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหลงเงินทุน การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ธุรกิจ แนวโนมสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 

  Modern business options,  business preparation, 

innovation and business management. Financial provision, business 

environment analysis, trends of economy and markets in Thailand 4.0 are 

also focused. 

เพิ่มรายวิชานี้

เพื่อให

นักศึกษาไดรับ

ความรู ความ

เขาใจ เกี่ยวกับ

การดำเนิน

ธุรกิจ การ

จัดการ วาง

แผนการลงทุน 

 GESC401              การคิดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 

  Thinking in The Digital Age 

  ความหมายของการคิด ปจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของ   

การคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การประยุกตทางคณิตศาสตร

เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใชอุปกรณดิจิทัลและโปรแกรม

ประยุกต การสืบคนสารสนเทศและการประยุกตใช ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การปองกัน

ตนเองในยุคดิจิทัล 

     Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 

thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the mathematical 

application to solve daily life problems. Life in the digital age, the use of 

เพิ่มรายวิชานี้ 

เพื่อให

นักศึกษาไดรับ

ความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับ

การคิดการ

ประยุกต  ใช

ชีวิตในยุคท่ีมี

การ

เปลี่ยนแปลง 
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digital device and online applications, information searching and applying 

and business are also focused in order to know self-protect in the digital 

world. 

 GESC402             โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5) 

  Office Automations 

  ความรูเกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

สำนักงาน  การใชโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดการงานเอกสาร การใชโปรแกรมตาราง

คำนวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทำงาน โปรแกรม นำเสนอ โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน 

โปรแกรมประยุกตบนคลาวด 

  Office automation content and apply computer skills to 

the office work by using word processing program to manage documents, 

spreadsheet program for work, presentation program, communication 

program in the office, and cloud applications for information storage. 

เพิ่มรายวิชานี้

เพื่อให

นักศึกษาไดรับ

ความรู ความ

เขาใจ เก่ียวกับ

การประยุกตใช 

คอมพิวเตอร

เพื่อการทำงาน

ในอนาคตได 

 GESC404   สุขภาพทันยุค    3(2-2-5) 

  Modern Health 

  ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ความเครียดและการจัดการความเครียด 

ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร การบริโภคอาหาร การออก

กำลังกายเพื่อสุขภาพ 

  Health knowledge, stress sand stress management, 

health safety, the fundamental knowledge of food, food consumption and 

exercise. 

 

เพิ่มรายวิชานี้

เพื่อให

นักศึกษาไดรับ

ความรู ความ

เขาใจในการ

ดูแลสุขภาพ

เพื่อใหมี

คุณภาพชีวิต  

ที่ดี 
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 GESC405  นักคนควาขอมูล    3(2-2-5) 

  Information Explorers 

  การใช เทคโน โลยี เพื่ อสื บคนสารสนเทศ โดยใช  Database 

Searching, OPAC แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ข อ มู ล โด ย ใช  Google Application แ ล ะ 

Application อื่น ๆ  ในการจัดการขอมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช

สารสนเทศอยางมีจริยธรรม พรอมท้ังการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

  The Information technology literacy (Database) 

Searching, OPAC, and information management by using Google 

applications and others. Writing citation and bibliography is practiced. 

Skills of using information ethically are focused as well as the information 

presentation in different forms is trained. 

เพิ่มรายวิชานี้

เพื่อให

นักศึกษาไดรับ

ความรู ความ

เขาใจในการใช

เทคโนโลยีเพื่อ

การสบืคน และ

ทักษะการใช

สารสนเทศที่

หลากหลาย 

 GESC406             รูทันโลก     3(2-2-5) 

  World Knowledge 

  การดำเนินชีวิตอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เขาใจ

ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษยและสรรพสิ่ง การใชพลังงานในชีวิตประจำวัน 

ระบบนิเวศ ตลอดจนองคความรูทางวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบที่นำไปสูการปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตสูความยั่งยืน 

  Explore lifestyles in the fast changing world. The 

understanding of the relationship between nature, human and all other 

things are also included. The use of energy in daily life and ecosystem as 

well as the knowledge of World science leading to the change towards 

sustainable lifestyles will be discussed. 

เพิ่มรายวิชานี้

เพื่อให

นักศึกษาไดรับ

ความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับ

การธรรมชาติ 

ระบบของโลก

ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

อยูตลอด 
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 GESC408             การจัดการธุรกิจออนไลน    3(2-2-5) 

  Online Business Management 

  จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน ทิศทางและแนวโนม

ตลาดออนไลน เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจออนไลน การ

วิเคราะหขอมูลธุรกิจออนไลน ระบบโลจิสติกสกับธุรกิจออนไลน 

  Stimulate the online business startup inspiration. 

Discuss the online market directions and trends, online business financial 

instruments, online business media designs, online business data analysis 

and online business logistic systems. 

เพิ่มรายวิชานี้

เพื่อให

นักศึกษาไดรับ

ความรู ความ

เขาใจแนวทาง 

การประกอบ

ธุรกิจออนไลน 

ที่ประสบ

ผลสำเร็จ 

GES0702             การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  3(2-2-5)  

  Integrated Health Care  

  ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพ

แบบบูรณาการดานอาหาร  การออกกำลังกาย  และการจัดการความเครียด เพ่ือ

การมีคุณภาพชีวิต ที่ดีตลอดจนการแกไขความเชื่อท่ีผิดทางดานสุขภาพ  

  Definition and composition of wellness, integrated 

health care exercises and stress management, improvement of the 

quality of life and right views of wellness. 

 - 

GES0501  วิเคราะหการคิด   3(2-2-5) 

  Thinking Analysis 

  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหและนำเสนอขอมูล  

  Thinking process, ways of thinking, Mathematics 

 - 
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decision making, information technology for data analysis and 

presentation. 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

  Life and Technology 

  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความ

มั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 

  Technology in daily life, technology effects, 

security, ethics and computer laws. 

 - 

GES0701  อาหารและโภชนาการเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

  Introduction to Food and Nutrition 

  อาหารและ โภชนาการ  ความตองการพลั งงานและ

สารอาหารของรางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  

สภาวะอาหารและโภชนาการในปจจุบัน 

  Food and nutrition, nutrient requirements, 

nutritional status, food consumption for wellness, situation of food 

and nutrition. 

 - 

GES0502             ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

  Life and Environment 

  ความรู เกี่ ยวกับ ส่ิงแวดลอมและมลพิษสิ่ งแวดลอมใน

ชีวิตประจำวันรวมถึงการอนุรักษและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการปองกัน

และควบคุมมลพิษความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดำรงชีวิตหลักการอนุรักษ

พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง

GESC403  ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

  Modern Lifestyle and Environment  

  การประยุกตความรูเบื้องตนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใช

ในการวิเคราะหสถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ เพ่ือสราง

ความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ใหสอดคลองกับการดำเนินชีวิต 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และมี

การปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม
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สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือนำไปสูแนวทางการ

วิเคราะหสังเคราะหเชื่อมโยงไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง  

  Knowledge of environment in daily life, 

environmental preservation and technologies for the prevention and 

control of pollution, relations between energy and life, principle of 

energy conservation, World and Nature System, environmental 

changes and natural disasters, environmental solutions in real life. 

ยุคใหม 

  Apply the fundamental knowledge of science and 

technology to analyze the situations of natural resources, environments 

and disasters to raise responsibility awareness for natural resources, and 

environments, including natural resource conservation and disaster 

management to be in accordance with modern lifestyles. 

ยิ่งขึ้น 

GES0601  นวัตกรรมการเกษตร   3(3-0-6) 

  Agriculture for Life 

  การเกษตรในชีวิตประจำวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตร

ปลอดภัย และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร   

  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, 

safe agriculture, revolution in agricultural technology. 

GESC407             นวัตกรรมการเกษตร               3(2-2-5) 

  Agriculture Innovation 

  ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องตน 

เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตรเพื่อ

นันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

  Importance of agriculture in daily life, basics of 

agricultural business, alternative agriculture and biodiversity in the 

agricultural systems, agriculture for recreation, safe agriculture, application 

of local wisdom and revolution in agricultural technology and innovation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และมี

การปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

GES0801  งานชางในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5) 

  Jobs on a Daily Basis 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชางพื้นฐาน  การ

บำรุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสำนักงานระบบสุขภัณฑ  ระบบ

แสงสวาง  การตอวัสดุ และการเพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือใช 

 - 
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  Study and practice on the use of basic hand tools, 

the maintenance of electrical equipments in the home and office, 

the sanitary system, the lighting system, the materials linkage, and 

the value-added materials. 

 GESH204 วัยใส ใจสะอาด     3(3-0-6)  

  Youngster with Good Heart 

  การทุจริต การปองกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม  การมีสวนรวมของชุมชน  ทักษะ

กระบวนการคิด  จริยธรรมในสังคม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปองกันการ

ทุจริต    

  Corruption, corruption prevention, public awareness, 

distinction of self-interest and common interest, community participation, 

critical thinking skills, social morality, sufficiency economy philosophy for 

preventing corruption. 

รายวิชาใหม 

กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

 GESH205 นักสืบชุมชน     3(2-2-5) 

  Community Detective 

  ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่นภูมิ

ปญญาทองถิ่น แหลงทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่น การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ

ทองถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศทองถิ่น การบริการและการเผยแพรสารสนเทศ

ทองถิ่น  

  Definition and Importance of local Information, local 

wisdom, local sources information, searching for local information, local 

รายวิชาใหม 

กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 
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information management process, local Information services and 

dissemination. 

 GESH206  มนุษยชาติ     3(3-0-6) 

    Humankind 

    เผาพันธุมนุษยอารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธและ

การสื่อสารระหวางกันของมนุษยชาติ การใชชีวิตแบบไมตระหนก ทักษะการดำรงชีวิตใน

สภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณของมนุษยการเขาใจปญหา

และการปรับตัวเองเพ่ือความอยูรอดในทุกสถานการณ 

    Race of Mankind, civilization, way of life/culture, 

relations and communication between humanity; Living on the basis of 

ethnic differences, culture and religion; Keeping up with the situation; 

Awareness; Living skills in normal and critical conditions; Controlling 

human emotional states; Understanding problems and adjusting itself to 

survive in every situation. 

รายวิชาใหม 

กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

 GESH207     ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร    3(2-2-5) 

      Cyber Security and Confidentiality 

     ความหมาย ความสำคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี  

ยุคดิจิทัล การใชสารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอยางปลอดภัย แนวทางการปองกันภัย

คุกคามในยุคดิจิทัลท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยี การวิเคราะห  และกลั่นกรองขาวสารจาก

สื่อทางเทคโนโลยี  และการรูเทาทันขาวปลอมในยุคดิจิทัลท่ีเกิดจากการใชสื่อเทคโนโลยี 

จึงจำเปนตองมีความรู  และทักษะเหลานี้ เพ่ือใหอยูรอดโดยไมตกเปนเหยื่อทาง

อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาใหม 

กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

 

    

      มคอ.2 
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 155 มคอ.2   

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

  Precise definition and considerable importance of digital 

technology security, reasonable use of information, ways to prevent 

threats in the digital age caused by the usage of technology. Content 

analysis and preventive screening of information from technological media 

and knowing about fake news in the digital age caused by the use of 

technology media. It is necessary to genuinely have these knowledge and 

necessary skills to survive without being a victim of electronic crime. 

 GESH208             นวัตกรรมทำเองได                  3(2-2-5) 

  Do it yourself Innovations 

  การคิดแบบสรางสรรค ประเภท รูปแบบและองคความรูของ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสรางนวัตกรรมดวยตัวเองจากวัสดุ

เหลือใชหรือวัสดุท่ีหาไดงายในทองถิ่น การทดสอบนวัตกรรม การประยุกตใชนวัตกรรม

กับงานชุมชนในทองถิ่น งานอาชีพและชีวิตประจำวัน ตลอดจนกลยุทธการจัดการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสูตลาดเพ่ือการพาณิชย 

  Creative thinking, knowledge, the model of innovation 

and technology, process design and creative innovation by myself from 

waste materials or easy to find materials in local, innovation testing and 

innovation application for community, careers, and daily life as well as 

strategic management and technology for commercial. 

รายวิชาใหม 

กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

 GESH209        วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่นสมัยใหม   3(3-0-6) 

   Local Culture and Modern Identity 

   ประวัติความเปนมา  ความเชื่อ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ประเพณี  

รายวิชาใหม 

กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

    

       
       155                                         มคอ.2 
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มคอ.2 156 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

ภูมิปญญา  สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม  และอัตลักษณทองถิ่นตามแหลงการเรียนรูของ

ชุมชน 

  History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts 

environment and local identity from the community learning center. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

      มคอ.2 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   

กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

4131007             ฟสิกสพื้นฐาน             (3-0-6) 

  Fundamental Physics 

  เวกเตอร จลนศาสตร พลศาสตร งานและพลังงาน การสั่น

และคลื่น เสียง กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 

ฟสิกสยุคใหม เพ่ือนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันและวิชาชีพของผูเรียนแตละ

สาขา   

                         Vector, kinematics, dynamics, work and energy, 

vibration and wave, acoustics, fluid mechanics, thermodynamics. 

Electric field and magnetic field and modern physics.  All of topics 

are applied for daily life and for learner each discipline. 

4131014           ฟสิกสพื้นฐาน                  3(3-0-6) 

            Fundamental Physics  

                        กลศาสตร งานและพลังงาน การสั่นและคลื่นเสียง กลศาสตรของ

ไหล อุณหพลศาสตร สนามไฟฟาและสนามแม เหล็ก ฟสิกสยุคใหม เพ่ือนำไปใช

ประโยชนในชีวิตประจำวันและวิชาชีพของผูเรียนแตละสาขา 

                        Mechanics; work and energy; vibration and wave; 

acoustics; fluid mechanics; thermodynamics; electric field and magnetic 

field and modern physics; all of topics are for daily life and for learner 

each discipline 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และปรับปรุง

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

4131008           ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน                              1(0-3-2) 

                       Fundamental Physics Laboratory  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: 4131007 ฟสิกสพื้นฐาน หรือเรียนควบคูกัน 

                        ปฏิบัติการซึ่งเนนในเนื้อหาที่สอดคลองกับรายวิชาฟสิกส

พ้ืนฐาน ไมต่ำกวา 10 การทดลอง 

             Experiment emphasizing in context of the subject 

of Fundamental Physics. Including at least 10 experiments. 

4131015            ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน                                    1(0-3-2)

  Fundamental Physics Laboratory  

  ปฏิบัติการซึ่งเนนในเนื้อหาที่สอดคลองกับรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน 

                         Experiment emphasizing in context of the subject of 

fundamental physics 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ปรับรายวิชาที่

ตองเรียนมากอน

หรือเรียนควบคู

กัน และปรับปรุง

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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มคอ.2 158 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

4211107  เคมี 1            3(3-0-6) 

  Chemistry I 

  หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะ

เคมีเบื้องตน เคมีอินทรียเบ้ืองตน ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว สารละลาย 

ของแข็ง  

  Fundamentals of chemistry; atomic structures; 

periodic table of elements; principles of chemical bonding; principles 

of organic chemistry; stoichiometry; gases; liquids; solutions; solids. 

4231101           เคมี 1                                          3(3-0-6) 

           Chemistry I  

            บทนำ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบ้ืองตน เคมีอินทรีย

เบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง 

                        Introduction; atomic structures; periodic table of 

elements; principles of chemical bonding; principles of organic chemistry; 

stoichiometry; gases; liquids; solutions; solids 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และปรับปรุง

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

4211108  ปฏิบัติการเคมี 1           1(0-3-2) 

  Chemistry Laboratory I 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107  เคมี 1 หรือเรียนควบคูกัน 

                          เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบตาง ๆ 

การสกัด โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร 

และการเตรียมสารละลาย  

  Basic techniques in chemistry laboratory; chemical 

safety in laboratory; use of basic instruments; separation techniques; 

solvent extraction; paper chromatography; physical properties 

analysis of chemicals; preparation of solutions. 

 

 

4231102           ปฏิบัติการเคมี 1                               1(0-3-2) 

           Chemistry Laboratory I  

            ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี  เทคนิคเบ้ืองตนในการ

ปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบตาง ๆ การสกัด 

โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดา การกลั่นลำดับสวน การทดสอบคุณสมบัติ

ทางกายภาพของสาร การเตรียมสารละลาย การตกผลึก 

                        Chemical safety in laboratory; basic techniques in 

chemistry laboratory; use of basic instruments; separation techniques; 

solvent extraction; paper chromatography; simple distillation; fractional 

distillation; physical properties analysis of chemicals; preparation of 

solutions; crystallization 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับรายวิชาที่

ตองเรียนมากอน

หรือเรียนควบคู

กัน และปรับปรุง

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

     

      มคอ.2 
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 159 มคอ.2   

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

4211109            เคมี 2            3(3-0-6) 

            Chemistry II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1 

            จลนพลศาสตรเคมี เทอรโมไดนามิกส เคมีนิวเคลียร สมดุล

เคมี สมดุลไอออนิก และเคมีไฟฟาเบ้ืองตน  

            Chemical kinetics; thermodynamics; nuclear 

chemistry; chemical equilibria; ionic equilibria; fundamentals of 

electrochemistry. 

4231103           เคมี 2                                          3(3-0-6) 

           Chemistry II  

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4231101 เคมี 1 

Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 

                        จลนศาสตรเคมี อุณหพลศาสตร เคมีนิวเคลียร สมดุลเคมี สมดุล 

ไอออนิก และเคมีไฟฟาเบื้องตน 

                        Chemical kinetics; thermodynamics; nuclear chemistry; 

chemical equilibria; ionic equilibria; fundamentals of electrochemistry 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และปรับปรุง

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

4211110           ปฏิบัติการเคมี 2                      1(0-3-2) 

           Chemistry Laboratory II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211107 เคมี 1, 4211108 ปฏิบัติการเคมี 1, 

                                  4211109 เคมี 2 หรือเรียนควบคูกัน 

                        ปฏิบัติการเกี่ยวกับอันดับและคาคงท่ีอัตราของปฏิกิริยา ความ

รอนของปฏิกิริยา คาคงท่ีของแกส สมดุลเคมี สมดลุไอออนิก พีเอชของสารละลาย 

สารละลายบัพเฟอร เทคนิคการไทเทรต เซลลกัลวานิกและศักยไฟฟาของเซลล 

เซลลอิเล็กโทรไลต  

  Laboratories about order and rate constant of 

reaction; heat of reaction; gas constant; chemical equilibria; ionic 

equilibria; pH of solution; buffer solution; titration techniques; 

galvanic cell and cell potential; electrolytic cell. 

 

4231104           ปฏิบัติการเคมี 2                               1(0-3-2) 

            Chemistry Laboratory II 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4231101 เคมี 1 

                       4231102 ปฏิบัติการเคมี 1 

Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 

                     4231102 Chemistry Laboratory I 

                        ปฏิบัติการเกี่ยวกับอันดับและคาคงท่ีอัตราของปฏิกิริยา ความรอน

ของปฏิกิริยา คาคงที่ของแกส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก พี เอชของสารละลาย 

สารละลายบัพเฟอร เทคนิคการไทเทรต เซลลกัลวานิกและศักยไฟฟาของเซลล เซลล 

อิเลก็โทรไลต 

                        Laboratories about order and rate constant of reaction; 

heat of reaction; gas constant; chemical equilibria; ionic equilibria; pH of 

solution; buffer solution; titration techniques; galvanic cell and cell 

potential; electrolytic cell 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และเปลี่ยน

รายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 
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มคอ.2 160 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

4331111           ชีววิทยาพื้นฐาน                                       3(3-0-6) 

                        Fundamentals Biology 

                         วิธีการทางวิทยาศาสตร คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบ

เคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหดวยแสง โครงสราง

และหนาท่ีของพืชและสัตว พันธุศาสตร การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การจำแนก

ประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

           Scientific methods, properties of organism, 

chemical substance in organism, cell, cellular respiration, 

photosynthesis, structure and function of plants and animals, 

genetics, natural selection, classification of organism, ecology and 

behavior. 

 ยกเลิกรายวิชา 

4331112             ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน                         1(0-3-2) 

           Fundamental Biology Laboratory 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน หรือเรียนควบคูกัน 

           ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร กลองจุลทรรศน

สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหดวยแสง เนื้อเยื่อ

พืชและสัตว การแบงเซลล การจำแนกประเภทสิ่ งมีชีวิต ระบบนิเวศและ

พฤติกรรม 

                          Laboratory of scientific methods, microscope, 

chemical substance in organism, cell, cellular respiration, 

photosynthesis, plant and animal tissues, cell division, classification 

of organism, ecosystem and behavior. 

 ยกเลิกรายวิชา 

    

      มคอ.2 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

 4331120           ชีววิทยา 1                               3(3-0-6) 

            Biology I  

                        วิธีการทางวิทยาศาสตร สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบทางเคมีใน

สิ่งมีชีวิต เซลล การแลกเปลี่ยนสารผานเซลล วัฏจักรของเซลล การหายใจระดับเซลล 

พันธุศาสตร วิวัฒนาการ การจำแนกและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ

การปรับตัว นิเวศวิทยา 

                        Scientific methods, properties of organism, chemical 

substance in life, cell, cell transportation, cell cycle, cellular respiration, 

genetics, evolution, classification and diversity of organism, behavior and 

adaptation, ecology 

 

รายวิชาใหม 

 4331121          ปฏิบัติการชีววิทยา 1                  1(0-3-2) 

           Biology Laboratory I  

                       ทักษะการใชกลองจุลทรรศน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล 

การแบงเซลล การหายใจระดับเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจำแนก

ประเภทของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการปรับตัว ระบบนิเวศ 

                       Skills of using microscope, chemical substance in life, cell, 

cell cycle, cellular respiration, genetic heredity, classification of organism, 

behavior and adaptation, ecosystem 

 

 

รายวิชาใหม 

    

       
      161                                         มคอ.2 

 



มคอ.2 162 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

 4331122           ชีววิทยา 2                               3(3-0-6) 

            Biology II  

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4331120 ชีววิทยา 1 

Pre-requisite : 4331120 Biology I 

                        เนื้อเยื่อพืชและสัตว โครงสรางและหนาท่ีของพืชและสัตว การ

ลำเลียงน้ำและอาหารในพืช การสังเคราะหดวยแสงและการคายน้ำ การสืบพันธุ การ

เจริญเติบโต ระบบอวัยวะ 

                        Plant and animal tissues, structure and function of plants 

and animals, water and food transport, photosynthesis and transpiration, 

reproduction, development, organ system 

รายวิชาใหม 

 4331123           ปฏิบัติการชีววิทยา 2                  1(0-3-2) 

            Biology Laboratory II 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4331120 ชีววิทยา 1 

                                  4331121 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 

Pre-requisite : 4331120 Biology I 

                     4331121 Biology Laboratory I 

                        เนื้อเยื่อพืชและสัตว โครงสรางและหนาท่ีของพืช การลำเลียงในพืช 

การสงัเคราะหดวยแสงและการคายน้ำ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ 

                        Plant and animal tissues, plant structure and function, 

water and food transport, photosynthesis and transpiration, reproduction, 

development, organ system 

 

รายวิชาใหม 

    

      มคอ.2 
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 4511101           คณิตศาสตรพื้นฐาน                  3(3-0-6) 

            Fundamental Mathematics   

                        เซต จำนวนจริง  พหุนามและการแยกตัวประกอบ สมการและ

อสมการ ฟงกชันและกราฟ 

                        Set; real number; polynomial and factorization; functions 

and graphs 

 

รายวิชาใหม 

4571411             แคลคูลัส 1                      3(3-0-6) 

  Calculus I 

  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน 

ตัวแปรเดยีวและการประยุกต ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดยีวและการประยุกต 

  Limits and continuity of functions; derivatives of 

single variable function and applications; integrals of single variable 

function and applications. 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

 4511403           แคลคูลัสเบื้องตน                  3(3-0-6) 

            Introduction to Calculus  

            คณิตศาสตรเบ้ืองตนกอนแคลคูลัส  ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ

และการประยุกต ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดยีว 

                        Pre-calculus; limits and continuity; derivatives and 

applications; integrals of single variable function 

 

รายวิชาใหม 
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4212205             เคมีวิเคราะห 1           3(3-0-6) 

  Analytical Chemistry I  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4211109 เคมี 2  

                         บทนำทางเคมีวิเคราะห  การวิเคราะหขอมูล  หนวยความ   

เขมขน สมดุลเคมี หลักการวิเคราะหปริมาณ โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห 

ทฤษฎีการไทเทรตแบบกรด-เบส การเกิดตะกอน การเกิดสารประกอบเชิงซอน 

และออกซเิดชัน-รีดักชัน  

                        Introduction to analytical chemistry; data analysis; 

concentration units; chemical equilibria; principles of quantitative 

analysis by gravimetric and volumetric analysis; theory of acid-base, 

precipitation, complex formation and oxidation-reduction. 

4232201           เคมีวิเคราะห 1                  3(3-0-6) 

           Analytical Chemistry I 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4231103 เคมี 2 

Pre-requisite : 4231103 Chemistry II  

                        บทนำทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหขอมูล หนวยความ

เขมขน สมดุลเคมี หลักการวิเคราะหปริมาณโดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห ทฤษฎี

การไทเทรตแบบกรด-เบส การเกิดตะกอน การเกิดสารประกอบเชิงซอน และ

ออกซิเดชัน-รีดักชัน 

                        Introduction to analytical chemistry; data analysis; 

concentration units; chemical equilibria; principles of quantitative analysis 

by gravimetric and volumetric analysis; theory of acid-base, precipitation, 

complex-formation and oxidation-reduction titrations 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

4212206  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1                           1(0-3-2) 

                         Analytical Chemistry Laboratory I 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4211109 เคมี 2, 4211110 ปฏิบัติการเคมี 2, 

                                  4212205 เคมีวิเคราะห 1 หรือเรียนควบคูกัน  

                          เทคนิคท่ัวไปและเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห

การ เตรียมสารละลายและหนวยความเขมขน ปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะหโดย

น้ำหนัก และการวิเคราะหโดยปริมาตร การไทเทรต กรด-เบส การไทเทรตแบบ

ตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซอน การไทเทรตโดยอาศัย

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  

 

4232202             ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1                                  1(0-3-2)

  Analytical Chemistry Laboratory I 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4231103 เคมี 2 

                                  4231104 ปฏิบัติการเคมี 2 

Pre-requisite : 4231103 Chemistry II 

                    4231104 Chemistry Laboratory II  

                         เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห การ

เตรียมสารละลายและหนวยความเขมขน ปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะหโดยน้ำหนัก 

และการวิเคราะหโดยปริมาตร การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การ

ไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซอน การไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชัน-

รีดักชัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และเปลี่ยน

รายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

     

      มคอ.2 
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  General techniques and apparatus using for 

analytical chemistry laboratory; solution preparation and 

concentration units; laboratories for gravimetric and volumetric 

analysis; acid-base titrations; precipitations complex-formation 

titrations; oxidation-reduction titrations 

                         General techniques and apparatus for analytical 

chemistry laboratory; solution preparation and concentration units; 

laboratories for gravimetric and volumetric analysis; acid-base titrations; 

precipitation titrations; complex-formation titrations; oxidation-reduction 

titrations 

 

 

 4232505            เคมีอินทรียพื้นฐาน       3(3-0-6) 

            Fundamental Organic Chemistry   

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4231101 เคมี 1 
Pre-requisite : 4231101 Chemistry I 

                        หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสรางและสมบัติทั่วไป ชนิดของ

ปฏิกิริยาอินทรีย การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของสารประกอบ 

ไฮโดรคารบอน แอโรมาติกไฮโดรคารบอน ออรกาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล ฟนอล  

อีเธอร เอมีน แอลดีไฮด คีโตน และกรดคารบอกซิลกิและอนุพันธ 

                        Basic principles of structures and general properties; 

types of organic reactions; nomenclature; preparation and important 

reactions of hydrocarbons; aromatic hydrocarbons; organohalogens; 

alcohols; phenols; ethers; amines; aldehydes; ketones; carboxylic acids 

and derivatives 

 

 

รายวิชาใหม     
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 4232506           ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน                               1(0-3-2)

            Fundamental Organic Chemistry Laboratory  

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน :  4231101 เคมี 1 

                                   4231102 ปฏิบัติการเคมี 1 

Pre-requisite : 4231101  Chemistry I 

                    4231102  Chemistry Laboratory I 

                        เทคนิคปฏิบัติการท่ัวไป การแยกและการทำสารอินทรียใหบริสุทธ์ิ: 

การตกผลึก การกลั่น การสกัด โครมาโทกราฟ และการทดสอบหมูฟงกชันตาง  ๆ  ของ

สารอินทรีย 

                        General laboratory techniques; isolation and purification 

of organic compounds: crystallization, distillation, extraction, 

chromatography and functional group tests of organic compounds 

รายวิชาใหม 

 4232302           ชีวเคมีพื้นฐาน                              3(3-0-6) 

           Fundamental Biochemistry 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน :  4232505 เคมีอินทรียพื้นฐาน 

Pre-requisite : 4232505 Fundamental Organic Chemistry   

                       จุดเริ่มตนของชีวิต น้ำ โครงสราง สมบัติ และหนาที่ของชีวโมเลกุล 

เอนไซม ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม  

                        Origin of life; water; structures, properties and roles of 

biomolecules; enzyme; bio-energy; metabolism  

 

รายวิชาใหม 

    

      มคอ.2 
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4232303           ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                 1(0-3-2) 

            Fundamental Biochemistry Laboratory  

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4232505 เคมีอินทรียพื้นฐาน 

                                  4232506 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 

Pre-requisite : 4232505 Fundamental Organic Chemistry 

                    4232506 Fundamental Organic Chemistry Laboratory 

                        การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ 

และทางเคมีของคารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโน และโปรตีน จลนพลศาสตรของเอนไซม

และกลไกในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

                        Buffer solution preparation; investigations of physical and 

chemical properties of carbohydrates, lipids, amino acids and proteins; 

kinetics of enzyme; mechanism of carbohydrate metabolism 

รายวิชาใหม 

4581111             หลักสถิติ            3(3-0-6) 

  Principle of Statistics 

  ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติท่ี

ใชในชีวิตประจำวัน ขั้นตอนในการใชสถิตเิพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความ

นาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบทวินาม   ปวสซอง ปรกติ 

ที และเอฟ การแจกแจงคาที่ ไดจากตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ

สมมุติฐาน ประชากรกลุมเดียว สองกลุมและหลายกลุม และสหสัมพันธของตัว

แปร  

  Meaning; uses and roles of statistics for everyday 

life; processes of using statistics to make decisions; principle of  

4521101            หลักสถิติ                              3(3-0-6) 

             Principle of Statistics  

             ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ หลักเบ้ืองตน

ของความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การประมาณคา การ

ทดสอบสมมุติฐาน  

                        The meaning; uses and roles of statistics; principle of 

probability; probability distribution of random variable; statistical 

estimation, hypothesis testing 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และมีการปรับ

คำอธิบาย 

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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probability; random variable binomial distribution; Poisson 
distribution; normal distribution; t-distribution; and F-distribution; 
sampling distribution; statistical estimation; hypothesis testing of one 
population group; two population groups and correlation of 
variables. 

  

4451102           พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                3(3-0-6) 

                       Fundamentals of Environmental Science 

                       ความรู พ้ื น ฐานทางวิทยาศาสตร สิ่ งแ วดลอม  พื้ น ฐาน

นิ เวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  มลพิษ

สิ่งแวดลอมและการปองกัน และสถานการณสิ่งแวดลอม 

                        Basic knowledge of environmental science, ecology, 

natural resources, conservation of natural resources, environmental 

pollution and prevention, and environmental situation. 

4461101           พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                       3(3-0-6) 

                       Fundamentals of Environmental Science 

                       ความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม สถานการณดานสิ่งแวดลอม และการจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

                       Basic knowledge of environmental science, ecology, 

conservation of natural resources, environmental pollution, environmental 

situation and sustainable environmental management 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และมีการปรับคำ 

อธิบายรายวิชา 

ใหมีความ 

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4452106          นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม                                3(3-0-6) 

           Environmental Ecology 

                       ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยา พลังงานในระบบนิเวศ ปจจัย

จำกัด วัฏจักรของสาร ประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี มลพิษและผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการจัดการสภาพแวดลอม การฟนฟู

สภาพแวดลอมดวยวิธีทางชีวภาพ การศึกษาภาคสนาม 

                       Basic knowledge of ecology, energy in ecology, 

limiting factors, biogeochemical cycle, population, pollution and 

impacts on environment, using ecological theory in environmental 

management, bioremediation and field study. 

4462101           นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 

                       Environmental Ecology 

                        ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ระบบนิเวศและองคประกอบใน

ระบบนิเวศ พลังงานและการถายทอดพลงังานในระบบนิเวศ ปจจัยจำกัด ประชากร การ

เปลี่ยนแปลงแทนที่ มลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการภาคสนาม การ

ประยุกตใชความรูทางนิเวศวิทยาเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

                        Basic knowledge of ecology, ecosystem and ecosystem 

components, energy and energy transfer in the ecosystem, limiting factors, 

population, succession, pollution and environmental impacts, fieldwork, 

application of ecological knowledge for sustainable environmental 

management 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

เพิม่หนวยกิตการ

ปฏิบัติการ และมี

การปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

    

      มคอ.2 
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4452302          มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห                        3(2-2-5) 

                      Water Pollution and Analysis                 

                       แหลงกำเนิด สาเหตุท่ีทำใหเกิดมลพิษทางน้ำ ผลกระทบของ

มลพิษในแหลงน้ำ และหลักการวิเคราะหพารามิเตอรน้ำเสียทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ การควบคุมและปองกันมลพิษทางน้ำ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดการมลพิษทางน้ำ 

                       Source and causes of water pollution, the effects of 

pollution in the water, Principle analysis of wastewater in physical, 

chemical and biological parameters, Prevention and control of water 

pollution, Laws relating to the water pollution management. 

4463301           มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห                          3(2-2-5) 

                       Water Pollution and Analysis 

                       แหลงกำเนิด สาเหตุที่ทำใหเกิดมลพิษทางน้ำ ผลกระทบของมลพิษ

ในแหลงน้ำ ปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การประเมิน

คุณภาพน้ำ และมาตรฐานคณุภาพน้ำทิ้ง 

                       Source and causes of water pollution, effects of pollution 

in the water, laboratory analysis of water quality in physical, chemical and 

biological parameters, water quality assessment and effluent quality 

standards 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และมีการปรับ 

คำอธิบาย 

รายวิชาใหมี 

ความเหมาะสม 

ยิ่งขึ้น 

4453312   เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย                      3(2-2-5) 

  Wastewater Treatment Technology 

  ศึกษาองคประกอบของน้ำเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบ

บำบัดน้ำเสียแบบตาง ๆ การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

ลักษณะน้ำทิ้งและมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การวางแผน

จัดการคณุภาพน้ำ หลักการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียพื้นฐาน 

                         Composition of the wastewater, the characteristics 

of the wastewater treatment plant, Selecting a wastewater treatment 

system to suit the area, Effluent characteristics and effluent standard 

from industries and communities, Water quality management 

planning and principle of wastewater treatment system design 

4463302              การบำบัดน้ำเสีย                  3(2-2-5) 

  Wastewater Treatment  

  องคประกอบของน้ำเสีย การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียใหเหมาะสม

กับสภาพ พ้ืนท่ี  ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสี ย ลักษณะน้ ำทิ้ งและมาตรฐาน 

น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปฏิบัติการ

วิเคราะหน้ำเสีย และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำจากภาคอุตสาหกรรม  

  Composition of wastewater, selection of wastewater 

treatment systems to appropriate for the area condition, types of 

wastewater treatment system, effluent characteristics and effluent 

standards from industries and communities, control of wastewater 

treatment systems, wastewater laboratory and laws relating to water 

pollution from industrial sectors 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ชื่อวิชาและมีการ

ปรับคำอธิบาย 

รายวิชาใหมี 

ความเหมาะสม 

ยิ่งขึ้น 
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4453215           มลพิษทางอากาศ                                      3(2-2-5) 

                       Air Pollution 

                       ศึกษาลักษณะและแหลงกำเนิดของมลพิษทางอากาศ การ

แพรกระจายของมลสาร ผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอยางและการตรวจวัดมลพิษทาง

อากาศ มาตรฐานและเกณฑคุณภาพของอากาศ    กฎระเบียบและขอบังคับที่

เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ  

                       Study on characterization and source of air 

pollution, the diffusion of pollutants, effects on humans and the 

environment, air quality monitoring, sampling and measuring in air 

pollution, Standards of air quality criteria, Rules and regulations 

related to air pollution control. 

4463303           มลพิษทางอากาศและเสียง                               3(2-2-5) 

                       Air and Noise Pollution 

                       ลักษณะและแหลงกำเนิดของมลพิษทางอากาศและเสียง ผลกระทบ

ที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การเก็บตัวอยาง และการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและ

เสียง ปฏิบัติการวิเคราะหมลพิษทางอากาศและเสียง การควบคุมมลพิษทางอากาศและ

เสียง มาตรฐานคุณภาพของอากาศและเสียง  กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษ

ทางอากาศและเสียง 

                        Characteristics and sources of air and noise pollution, 

impacts on humans and the environment, sampling and measuring in air 

and noise pollution, air and noise pollution laboratory, air and noise 

pollution control, air and noise quality standards, laws related to air and 

noise pollution control 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา โดยรวม

วิชามลพิษทาง

อากาศและ

มลพิษทางเสียง

และความ

สั่นสะเทือน เปน

รายวิชาเดียวกัน 

โดยตัดเน้ือหา 

ดานความ

สั่นสะเทือน

ออกไปและมีการ 

ปรับคำอธิบาย 

รายวิชาใหมี 

ความเหมาะสม 

ยิ่งขึ้น 

4453217          มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน                3(2-2-5) 

                      Noise Pollution and Vibration 

                      ศึกษาสมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน 

ลักษณะและแหลงกำเนิดของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน วิธีการตรวจวัด

เสียงและความสั่นสะเทือน ผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ขอกำหนดและ

เกณฑมาตรฐานดานมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน   หลักการปองกันและ 

 ยกเลิกรายวิชา 
โดยนำเน้ือหา
บางสวนไป 
บูรณาการเรียน
รวมในรายวิชา
มลพิษทางอากาศ
และเสียง 

    

      มคอ.2 
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เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางเสียง และนโยบาย กฎระเบียบ และขอบังคบัที่

เกี่ยวกับการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน  

                       Physical properties of sound and vibration, the 

characteristics and source of the noise pollution and vibration, sound 

and vibration measurement, Effects on humans and environment, 

provision and standards on noise pollution and vibration, principle of 

preventions and technology to control noise pollution, policies, rules 

and regulations for controlling noise and vibration. 

  

 4463304      เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม                   3(2-2-5) 

                  Environmental Technology 

                   หลักการ ขอกำหนด และเทคโนโลยีในการปองกัน ควบคุม และแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม เชน การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด รวมถึงการเลือกใช

เทคโนโลยีฟนฟูที่เหมาะสมกับมลพิษที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการภาคสนาม 

                   Principles, regulations and technologies for prevention, 

control and restoration of environmental problems such as life cycle 

assessment (LCA), clean technology including selection of appropriate 

remediation technologies for environmental pollutants, fieldwork 

รายวิชาใหม 

4453315          การประเมินวัฏจักรชีวิตทางสิ่งแวดลอม             3(2-2-5) 

                      Environmental Life Cycle Assessment 

                       หลักการพื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต 

(LCA) ตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14040 ขั้นตอน หลักเกณฑ และผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมการในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ การจัดการผลิตภัณฑ 

 ยกเลิกรายวิชา 

โดยนำเน้ือหา

บางสวนไปบูรณา

การเรียนรวมใน

รายวิชา 
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ตลอดวัฏจักรชีวิต กรณีศกึษา                      

                       Basic principles and concepts on environmental life 

cycle assessment (LCA) from ISO 14040 series standard. Study steps, 

principles  and  environmental impact of product life cycle 

assessment, product management from cradle to grave and case 

study. 

 

 เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหสอดคลอง

กับทักษะเฉพาะ

ของหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง 

4453413        เทคโนโลยีสะอาด           3(2-2-5) 

     Clean Technology 

      แนวคิ ดของเทคโน โลยีส ะอาดมุ ง เน นการลดของเสี ยที่

แหลงกำเนิด การจัดการกระบวนการผลิต การเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในหนวย

การผลิต เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดีที่สุด การนำมาใชใหม และการใชผลพลอยไดท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิต ตามองคการมาตรฐานสากลหรือองคการระหวางประเทศวา

ดวยมาตรฐาน และสงเสริมใหมีการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน กาวสูสังคม

คารบอนต่ำ 

                    The concept of clean technology goal with pollution 

prevention at source, process management, selecting of the proper 

techniques in manufacturing for the best product. Reuse and use of 

new products resulting from the manufacturing process by 

International Standardization and Organisation (ISO) and promotion 

of environmental sustainability trend to the low carbon society. 

 

 ยกเลิกรายวิชา 

โดยนำเน้ือหา

บางสวนไป 

บูรณาการเรียน

รวมในรายวิชา

เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหสอดคลอง

กับทักษะเฉพาะ

ของหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง 
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 4464301      นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอม         3(2-2-5) 

                  Environmental Innovation 

                   แนวคิดและวิธีของนวัตกรรมทางสิ่ งแวดลอม พ้ืนฐานดานระบบ

นวัตกรรม การคิดเชิงนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อ

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและการพัฒนาดานนวัตกรรม แนวทางการเปนผูประกอบการใหม 

กรณีศึกษาความกาวหนาทางนวัตกรรมสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการภาคสนาม 

                   Concepts and approaches of environmental innovation, 

fundamentals of innovation system, innovative thinking, innovation 

management, creative to environmental innovation, technology and 

development in innovation, fundamental concepts of being entrepreneur, 

a case study of revolution in environmental innovation, fieldwork 

รายวิชาใหม 

4453209       การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม        3(2-2-5) 

       Natural Resources and Environmental Management 

       หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิธีการ

ความหมาย ประเภท ประโยชน ความจำเปน วัตถุประสงคของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบัน ผลกระทบที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาเฉพาะกรณี เพื่อ

ปองกันและแกปญหาตามสภาพความเปนจริงในทองถิ่น และดำเนินกิจกรรม

สิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธใหเกิดความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอม

อยางมีประสิทธิภาพ 

        Principles of natural resources and environmental 

management; methodology, definition, type, advantage, necessity,  

4463201           การจัดการสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 

           Environmental Management  

                        สถานการณ สิ่ งแ วดล อมป จจุ บั น  ผลกระทบที่ เกิ ดจากการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม หลักการจัดการสิ่งแวดลอม การวิเคราะหระบบ การจัดทำ

แผนงาน นโยบายทางสิ่ งแวดลอม ศึกษาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

ขอกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การวางแผนและจัดทำมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม และระบบมาตรฐานการจัดการอื่นท่ีเกี่ยวของกับงานดานสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ โดยใชหลักการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร 

บทบาทของเศรษฐศาสตรตอการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการควบคุมมลพิษ 

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ พระราชบัญญัติ   

พระราชกำหนด   กฎ   ระเบียบ   ขอบังคบัและบทบัญญัติตาง ๆ   ทางดานสิ่งแวดลอม  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และมี

การปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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and objective of natural resources and environmental management; 

current environmental issue; impact from the change of 

environment; Case study to prevent and solve problem based on 

local reality; and proceed environmental education activities in order 

to promote the efficient cooperation in environmental management. 

อาชีวอนามัยและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติการภาคสนาม  

  Current environmental situation, environmental change 

impacts, principles of environmental management, system analysis, 

propose environmental plan and policy; study of environmental 

management standards system, regulations of environmental 

management system, planning and preparation of environmental 

management standards, and other management standards system related 

to environment; study relationship between environment and economy 

using economic analysis, role of economics in preventing environmental 

issues and pollution control; environmental law in Thailand and abroad; 

act, royal act, rule, regulation and legislation on public health, 

environment, occupational health and other related laws; fieldwork 

 

4452305           มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม                     2(2-0-4) 

            Environmental Management Standards 

                        ศึกษาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ขอกำหนดระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม การวางแผนและจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

และระบบมาตรฐานการจัดการอื่น ท่ีเกี่ยวของกับงานดานสิ่งแวดลอม 

                        Study of environmental management standards 

system, regulations of environmental management system, planning 

and preparation of environmental management standards, and other 

management standards system related to environment. 

 ยกเลิกรายวิชา 

โดยนำเน้ือหา

บางสวนไปบูรณา

การเรียนรวมใน

รายวิชาการ

จัดการ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหสอดคลอง

กับทักษะเฉพาะ

ของหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง 
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4453105           เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม                             3(3-0-6) 

                       Environmental Economics 

                       ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ โดยใชหลักการ

วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร บทบาทของเศรษฐศาสตรตอการปองกันแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรวาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุม

มลพิษ การประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐบาล

ในการควบคุมมลพิษ 

                        Study relationship between environment and 

economy using economic analysis, role of economics in preventing 

environmental issues, economics of natural resource management 

and pollution control, valuation of natural resources and 

environment, government policies on pollution control. 

 ยกเลิกรายวิชา 

โดยนำเน้ือหา

บางสวนไป 

บูรณาการเรียน

รวมในรายวิชา

การจัดการ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหสอดคลอง

กับทักษะเฉพาะ

ของหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง 

4454102         กฎหมายสิ่งแวดลอม                                     2(2-0-4) 

                     Environmental Law 

                      ความเปนมา ความสำคัญ นโยบาย และขอกำหนดการออก

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ พระราชบัญญัติ 

พระราชกำหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับและบทบัญญัติตางๆ ทางดานสาธารณสุข 

แรงงาน อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และกฎหมาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

                     Background, importance, policy and criteria on the 

environmental law in Thailand and abroad; Act, royal act, rule, 

regulation and legislation on public health, labor, industry, 

environment, occupational health, safety and other related laws 

 ยกเลิกรายวิชา 

โดยนำเน้ือหา

บางสวนไปบูรณา

การเรียนรวมใน

รายวิชาการ

จัดการ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหสอดคลอง

กับทักษะเฉพาะ

ของหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง 
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4453214           การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง          3(2-2-5) 

                       Marine and Coastal Resources Management 

                        หลักการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง การใชประโยชน

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยการบูรณาการมิติทางดานนิเวศบริการ พื้นฐาน

ดานสมุทรศาสตร ตลอดจนมิติทางดานภาวะและของเสียที่สงผลกระทบตอ

ทรัพยากรทะเลและชายฝง การพฒันาและจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงอยาง 

ยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทะเล

และชายฝง รวมถึงกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังในและ

ตางประเทศ 

                       Principles of marine and coastal resources 

management and utilization by integrating ecosystem services 

dimension, fundamentals of oceanography, and pollution and waste 

affecting marine and coastal resources dimension; sustainable 

development and management of marine and coastal resources 

emphasizing on community participation in marine and coastal 

resources management, including case study of marine and coastal 

resources management in Thailand and abroad. 

4463202      วิทยาศาสตรทางทะเลและชายฝง                               3(2-2-5) 

                  Marine and Coastal Science 

                  พ้ืนฐานดานสมุทรศาสตรและพ้ืนท่ีชายฝง อาณาเขตทางทะเล ทรัพยากร

และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง การอนุรักษและใชประโยชนพ้ืนท่ี มลพิษทางทะเล

และชายฝง ภัยคุกคามจากธรรมชาติ การจัดการทะเลและชายฝงอยางบูรณาการ 

เครื่องมือในการจัดการชายฝง ปฏิบัติการภาคสนาม และกรณีศึกษาการจัดการทะเลและ

ชายฝง 

                   Fundamentals of oceanography and coastal regions, 

maritime zone, marine and coastal resources and ecosystems, 

conservation and utilization of the area, marine and coastal pollution, 

natural threats, integrated marine and coastal management, coastal 

management tools, fieldwork, case studies of marine and coastal 

managements 

เปลี่ยนรหัสวิชา

ชื่อวิชาและมีการ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

4453210           การจัดการขยะมูลฝอย          3(2-2-5) 

           Solid Waste Management 

           หลักการจัดการมูลฝอย การสำรวจ การศึกษาปริมาณ ประเภท 

การวิเคราะหองคประกอบมูลฝอย ศึกษากระบวนการเก็บ การรวบรวม การขนสง 

วิธีการกำจัดและเทคโนโลยีในการกำจัดมูลฝอย  ผลกระทบของมูลฝอยตอ 

4463203           การจัดการมูลฝอย                  3(2-2-5) 

           Solid Waste Management  

                        ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ 

ขยะทะเลและไมโครพลาสติก การสำรวจ การศึกษาปริมาณ ประเภท ปฏิบัติการ

วิเคราะหองคประกอบมูลฝอย  ศึกษากระบวนการเก็บ  การรวบรวม  การขนสง  วิธีการ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และมี

การปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี 
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สิ่งแวดลอม การจัดการมูลฝอยของประเทศไทยและตางประเทศ แนวทางการ

จัดการมูลฝอย การนำมูลฝอยไปใชประโยชน (Recycling) และกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอย 

                       Principles of solid waste management; survey and 

study of quantity and type of solid waste; analysis of solid waste 

composition; study of collection, transportation, and methodology 

and technology in solid waste disposal; environmental impact from 

solid waste; solid waste management in Thailand and abroad; solid 

waste management approach; recycling of solid waste; and law and 

legislation relating to solid waste management. 

กำจัด และเทคโนโลยีในการกำจัดมูลฝอย ผลกระทบของมูลฝอยตอสิ่งแวดลอม 

กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยท่ีตนทาง การ

จัดการมูลฝอยของประเทศไทยและตางประเทศ แนวทางการจัดการมูลฝอย การนำมูล

ฝอยไปใชประโยชน และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอย 

             Basic knowledge of community solid waste, hazardous 

waste, infectious waste, marine debris and microplastics, survey and study 

of quantity and type of solid waste, laboratory analysis of solid waste 

composition; study of collection, transportation, methodology and 

technology in solid waste disposal; environmental impact from solid 

waste, processes to promote public participation of solid waste 

management at the source, solid waste management in Thailand and 

abroad, solid waste management approaches, recycling of solid waste, 

and law and legislation relating to solid waste management 

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

4453211            การจัดการขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ         3(3-0-6) 

            Hazardous and Infectious Waste Management 

             หลักการของการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้ อ 

ความหมาย ปริมาณ องคประกอบ แหลงกำเนิด อัตราการเกิด การเก็บรวบรวม 

การขนสง วิธีการ และเทคโนโลยีในการกำจัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

ผลกระทบและการปองกันอันตรายจากขยะอันตรายและขยะติดเชื้อตอสิ่งแวดลอ

ม กฎหมายที่เกี่ยวของ 

             Principles of hazardous and infectious waste 

management; definition, quantity, composition, source, and waste  

 ยกเลิกรายวิชา 

โดยนำเน้ือหา

บางสวนไปบูรณา

การเรียนรวมใน

รายวิชาการ

จัดการมูลฝอย 

เพื่อใหสอดคลอง

กับทักษะเฉพาะ

ของหลักสูตรท่ี 
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generation rate; collection, transportation, methodology and 

technology in hazardous and infectious waste disposal; impact and 

prevention of hazard from hazardous and infectious waste; related 

law and legislation. 

 ปรับปรุง 

4453213          การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม         3(2-2-5) 

           Environmental Impact Assessment 

                       หลักการและวิธีการในการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากโครงการ การ

พยากรณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางเศรษฐกิจและ

สังคม การวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ การกำหนดดัชนีบงชี้ทางสิ่งแวดลอม

การวางแผนติดตามตรวจสอบ มาตรการปองกันและควบคุมลดผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากโครงการการมีสวนรวมของประชาชน การ

เฝาระวังการเปลี่ยนแปลง การรายงานผลการศกึษาผลกระทบ ศึกษากรณีตวัอยาง 

  Principles and methodology of environmental 

impact assessment (EIA). Environmental change by project. Physical, 

biological, economic and social environmental impact prediction. 

Health impact analysis, environmental quality indicators, planning in 

monitoring, mitigation measures, prevention and control over 

possible impacts to resources and environment by project. Public 

participation, precaution, changing, preparation of EIA reports and 

case study. 

4464201          การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม     3(2-2-5) 

           Environmental Impact Assessment 

                       หลักการและวิ ธีการในการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม กฎระเบียบและขอบังคับ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจาก

โครงการ การพยากรณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางเศรษฐกิจ

และสังคม การวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ การกำหนดดัชนีบงชี้ทางสิ่งแวดลอม  

การวางแผนติดตามตรวจสอบ มาตรการปองกันและควบคุมลดผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากโครงการการมีสวนรวมของประชาชน การเฝา

ระวังการเปลี่ยนแปลง การรายงานผลการศึกษาผลกระทบ ปฏิบัติการภาคสนาม ศึกษา

กรณีตัวอยาง  

  Principles and methodology of environmental impact 

assessment (EIA), rules and regulations,  environmental change by project; 

physical, biological, economic and social environmental impact prediction; 

health impact analysis, environmental quality indicators, planning and 

monitoring, mitigation measures, prevention and control over possible 

impacts to resources and environment by project; public participation, 

precaution, changing, preparation of EIA reports, fieldwork and case 

studies 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และมีการปรับ 

คำอธิบายราย 

วิชาใหมีความ 

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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4453504           วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                 2(1-2-3) 

                       Research Methodology in Environmental Science 

                       ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใชใน

งานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวขอวิจัย เคาโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความวิจัย 

และการเผยแพรในรูปแบบอื่น ๆ การฝกปฏิบัติ และการสอบเคาโครงวิจัย  เพ่ือ

ดำเนินงานวิจัยตอไปในรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                        

                        Basic knowledge of research, research 

methodology, statistic for research, techniques of writing of research 

topic, research proposal, research reports, research articles and other 

formats of publication, practices, and research proposal defense; to 

perform research in course of Research in environmental science. 

4463501           วิธีวิจัยและจริยธรรมทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม        1(0-3-2) 

                       Research Methodology and Ethics in Environmental    

                       Science 

                       ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมในการ

วิจัย สถิติที่ใชในงานวิจัย การเลือกหัวขอวิจัย การเขียนเคาโครงวิจัย รายงานการวิจัย

บทความวิจัย การนำเสนองานวิจัย การฝกปฏิบัติ และการสอบเคาโครงวิจัยเพ่ือดำเนิน

งานวิจัยในรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                        

                        Basic knowledge of research, research methodology, 

research ethics, statistics for research, selecting a research topic, writing a 

research proposal, research reports, research articles, research 

presentation, practices, and research proposal defense to perform 

research in course of research in environmental science 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และชื่อวิชา ปรับ

ลดหนวยกิต

และมีการปรับ 

คำอธิบายราย 

วิชาใหมีความ 

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4454503           วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                  3(0-6-3) 

            Research in Environmental Science 

                       การดำเนินการวิจัยตามเคาโครงวิจัยที่ผานการสอบมาแลวใน

รายวิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภายใตการดแูลของอาจารยที่ปรึกษา 

                        Performing of research according to the defensive 

research proposal in course of Research methodology in 

Environmental Science under advisor supervision 

4464501           วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม      3(0-6-3) 

            Research in Environmental Science 

                        การปฏิบัติการวิจัยตามโครงรางวิจัย เพ่ือแสดงองคความรูทาง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และจัดทำรูปเลมวิจัยฉบับสมบูรณ ภายใตการดูแลของอาจารย

ที่ปรึกษา เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ 

                        Performing of research according to the defensive 

research proposal to present knowledges in environmental science under 

advisor supervision; defending the research to committees 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และมีการปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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3562201          การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ      3(3-0-6) 

           New Venture Creation and Entrepreneurship 

                       ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องคประกอบในการ

ประกอบธุรกิจ ไดแก การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชี

และการเงิน การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ รูปแบบและ

แนวทางในการสรางธุรกิจ SMEs พ้ืนฐานแนวคิดของการเปนผูประกอบการ การ

วิเคราะหปญหาและโอกาสของการเปนผูประกอบการ ความคิดริเริ่มสรางสรรคใน

การประกอบธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

                     General knowledge about business, component of 

business management such as marketing, production, human 

resource management, accounting and financial, analysis business 

environment, business pattern and new venture SMEs creation, 

Fundamental concept of being entrepreneur; analyze entrepreneur’s 

problems and opportunities, creativity, including business ethics. 

 ยกเลิกรายวิชา  

โดยนำเน้ือหา

บางสวนไป 

บูรณาการเรียน

รวมในรายวิชา

นวัตกรรมดาน

สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหสอดคลอง

กับทักษะเฉพาะ

ของหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง 

4453212           การจัดการทรัพยากรดิน                     3(2-2-5) 

            Soil Environmental Management 

                        องคประกอบและโครงสรางของดิน คุณสมบัติทางกายภาพ

และเคมีของดิน (อาทิ วัฏจักรเคมีในดิน ชีววิทยาของดิน สัณฐานวิทยาการกำเนิด

ดิน และการกระจายตัวของชนิดดิน) รวมถึงการศึกษาความอุดมสมบูรณของดิน 

มลพิษในดิน หลักการของการจัดการทรัพยากรดิน การอนุรักษ การฟนฟู และการ

บำบัดทรัพยากรดินที่มีปญหา 

                         

4462102           วิทยาศาสตรดิน       3(2-2-5) 

            Soil Science 

                        ความสำคัญของดิน การกำเนิดดิน ปฏิบัติการดิน คุณสมบัติทาง

ฟสิกส เคมี และชีวภาพของดิน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความอุดมสมบูรณของดิน หนาที่

ของสิ่งมีชีวิตในดิน วัฏจักรของสารอินทรียและอาหารของพืช 

                        Importance of soil, soil formation, soil laboratory, 

physical, chemical and biological characteristics of soils, factors influence 

soil enrichment, soil organisms, organic matter and nutrient cycling 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และมี

การปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

    

      มคอ.2 
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สาระ 

การปรับปรุง 

                       Soil composition and structure, physical and 

chemical characteristics (for example, chemical cycle in soil, soil 

biology, soil morphology, formation and distribution of different soil 

types). Including study in soil fertility, soil pollution, principle of soil 

management, soil conservation, re-habitation, and remediation of 

contaminated soil. 

  

4452107           ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม      2(2-0-6) 

                       English for Environmental Science 

                       ศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการทางวิทยาศาสตร        

สิ่งแวดลอม คำศัพทเฉพาะทางท่ีใชในบทความทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

หลักการและเทคนิคการอาน 

                       Study English for academic articles in the field of 

environmental science, technical terms, principles and techniques of 

reading. 

4462103           ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม             3(2-2-5) 

                       English for Environmental Science 

                       การศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการทางวิทยาศาสตร         

สิ่งแวดลอม ไวยากรณภาษาอังกฤษ คำศัพทเฉพาะทางท่ีใชในบทความทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม หลักการและเทคนิคการอาน การฝกปฏิบัติการอาน การวิเคราะหขอมูล 

การนำเสนอ และการอภิปราย 

                       Study of English for academic articles in the field of 

environmental science, English grammar, technical terms, principles and 

techniques of reading, practices in reading, data analysis, presentation and 

discussion 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ปรับเพ่ิมหนวย

กิตและมีการปรับ 

คำอธิบายราย 

วิชาใหมีความ 

เหมาะสม 

4454502           สัมมนาทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม                1(0-3-2) 

                       Seminar in Environmental Science 

         การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัย ท่ี เป น

ประโยชนและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21 เรียบเรียง 

วิเคราะหขอมูล จัดทำรายงาน นำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

                         

 ยกเลิกรายวิชา 

โดยนำเน้ือหา

บางสวนไป 

บูรณาการเรียน

รวมในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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                       Study and collection of the academic documents 

and research journals that be useful and correspond with the change 

of 21st century. Edition, data analysis, report, presentation and then 

discussion in class room.  

สำหรับ

วิทยาศาสตร

สิง่แวดลอม 

เพื่อใหสอดคลอง

กับทักษะเฉพาะ

ของหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง 

4452105           เคมีสิ่งแวดลอม                                         3(3-0-6) 

                       Environmental Chemistry 

                       ความรูพื้นฐานดานเคมีสิ่งแวดลอม ปฏิกิริยาจากสารเคมีท่ีเกิด

ในชีวิตประจำวัน หลักการทางเคมีสิ่งแวดลอมในดานมลพิษทางดิน มลพิษทางน้ำ

และมลพิษทางอากาศ โดยเนนเกี่ยวกับมลสาร และปฏิกิริยาทางเคมี และการ

เปลี่ยนแปลงของมลสารตาง ๆ ผลกระทบตอระบบนิเวศและมนุษย การเคลื่อนที่

ของสารปนเปอนในสิ่งแวดลอมทางน้ำ ดิน และบรรยากาศ 

                       Basic knowledge of environmental chemistry and 

reaction of chemical substances found in everyday life. Study 

principle of environmental chemical covering soil pollution, water 

pollution and air pollution which emphasize pollutants type, 

reactions and transformation. Therefore, study pollutants 

transportation in aquatic, soil and atmospheric affects ecological 

system including human fate. 

4462104           เคมีสิ่งแวดลอม                                                3(3-0-6) 

                       Environmental Chemistry 

                       ความรูพ้ืนฐานดานเคมีสิ่งแวดลอม หลักการทางเคมีสิ่งแวดลอมใน

ดานมลพิษทางดิน มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางอากาศ มลสารและปฏิกิริยาทางเคมี

และการเปลี่ยนแปลงของมลสารตาง ๆ ผลกระทบตอระบบนิเวศและมนุษย การ

เคลื่อนที่ของสารปนเปอนในสิ่งแวดลอมทางน้ำ ดิน และบรรยากาศ 

                        Basic knowledge of environmental chemistry, principle of 

environmental chemistry covering soil pollution, water pollution and air 

pollution, pollutants and their reactions and transformation, impacts on 

ecosystem and human, contaminant transportation in aquatic, soil and 

atmospheric environment 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และมีการปรับคำ 

อธิบายรายวิชา 

ใหมีความเหมาะ

สมยิ่งขึ้น 
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 4452306          ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง             3(3-0-6) 

                       สภาวะแวดลอมของโลก    

            Natural Disaster and Global Environmental  

                       Development 

                        ศึกษาประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดและผลกระทบของ 

ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม ท้ังที่เกิดขึ้นจากการ 

กระทำของมนุษยและที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และกรณีศึกษา 

                        Study of type, cause, incidence and impact of 

natural disaster and global environment development either by 

human actions and spontaneous, and case study. 

4462105          ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง                     3(3-0-6) 

                       สภาวะแวดลอมของโลก 

            Natural Disaster and Global Environmental 

                       Change 

                        การศึกษาประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัย

พิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม ทั้งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ

มนุษยและที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และกรณีศึกษา 

                        Study of type, cause, incidence and impact of natural 

disaster and global environment change either by human actions and 

spontaneous, and case studies 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 

และมีการปรับ 

คำอธิบายราย 

วิชาใหมีความ 

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 4452307          การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                   2(2-0-4) 

            Sustainable Environmental Development 

                        ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและการพัฒนา

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน การประยุกต แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และกรณีศกึษา 

                        Study of principles and concepts regarding 

conservation and sustainable environmental development, 

application of sufficiency economy in order to sustainable 

environmental development and case study. 

4462201          การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                          2(2-0-4) 

            Sustainable Environmental Development 

                        การศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและการพัฒนา

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การประยุกตแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 

การเตบิโตและการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และกรณีศึกษา   

                        Study of principles and concepts regarding conservation 

and sustainable environmental development, application of sufficiency 

economy in order to sustainable environmental development, Sustainable 

Development Goals (SDGs) of the United Nations (UN), green growth and 

case studies      

   

เปลี่ยนรหัสวิชา

และมีการปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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 4452308           พื้นท่ีชุมน้ำกับการอนุรักษ                           2(2-0-4) 

            Wetland and Conservation 

                        ศึกษาความรูเกี่ยวกับพื้นท่ีชุมน้ำ การใชประโยชน และปญหา

ของพื้นท่ีชุมน้ำในระดับประเทศ และระดับโลก การอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ กฎหมาย

และอนุสัญญาที่เกี่ยวของ 

                        Study of wetlands, national and global utilization 

and issue of wetlands, conservation of wetlands, relevant law and 

conventions. 

4462202            พื้นท่ีชุมน้ำกับการอนุรักษ      2(2-0-4) 

            Wetland and Conservation 

                        การศึกษาความรูเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุมน้ำ การใชประโยชน และปญหา

ของพื้นที่ชุมน้ำในระดับประเทศ และระดับโลก การอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ กฎหมายและ

อนุสัญญาที่เกี่ยวของ 

                        Study of wetlands, national and global utilization and 

issue of wetlands, conservation of wetlands, relevant law and conventions 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และมีการปรับ 

คำอธิบายราย 

วิชาใหมีความ 

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 4453314          พลังงานกับสิ่งแวดลอม                     3(3-0-6) 

           Energy and Environment 

                        แหลงกำเนิดและประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิต

พลังงาน การใชประโยชนจากพลังงาน ความสัมพันธของพลังงานและสิ่งแวดลอม

กับการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษพลังงานและจัดการ

สิ่งแวดลอม สถานการณและวิกฤตการณพลังงานในปจจุบัน ผลกระทบและการ

ปองกันแกไขปญหาดานพลังงานตอสิ่งแวดลอม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ                        

                       Sources and types of energy, technology for energy 

production, the use of energy, the relationship of energy and the 

environment and quality of life, principles and methods of energy 

conservation and environmental management, the current situation 

and energy crisis, impacts and preventions of energy issues on 

environment, laws and policies related to energy. 

4462301             พลังงานกับสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

  Energy and Environment 

                          แหลงกำเนิดและประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน 

การใชประโยชนจากพลังงาน ความสัมพันธของพลังงานและสิ่งแวดลอมกับการดำรงชีวิต

อยางมีคุณภาพ หลกัการและวิธีการอนุรักษพลังงานและจัดการสิ่งแวดลอม สถานการณ

และวิกฤตการณพลังงานในปจจุบัน ผลกระทบและการปองกันแกไขปญหาดานพลังงาน

ตอสิ่งแวดลอม กฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวของ                         

                         Sources and types of energy, technology for energy 

production, the use of energy, the relationship of energy and the 

environment and quality of life, principles and methods of energy 

conservation and environmental management, the current situation and 

energy crisis, impacts and preventions of energy issues on environment, 

laws, regulations and policies related to energy 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และมีการปรับ 

คำอธิบายราย 

วิชาใหมีความ 

เหมาะสมยิ่งขึ้น  
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4452303          การจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา         3(2-2-5) 

           Forestry and Wildlife Resources Management 

                       ระบบนิเวศวิทยาปาไม ดานโครงสราง บทบาท หนาที่การ

หมุนเวียนของธาตุอาหารและพลังงาน ตลอดจนชนิดและบทบาทของปาไม  

รวมท้ังนิเวศวิทยาของสัตวปา ทุงหญา การรักษาสภาพของพ้ืนที่ตนน้ำลำธาร 

อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ชนิดของพืชและสัตวที่หายากและใกลจะ

สูญพันธุ หลักการของการจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา การปลูกสรางสวนปา 

ระบบวนเกษตร วนศาสตรชุมชน ตลอดจนผลกระทบ ปญหา แนวทาง  

และมาตรการในการรักษาสภาพแวดลอม การใชประโยชนและการพัฒนา

ทรัพยากรตาง ๆ 

                        Forest ecosystem in terms of structure, function 

and role of nutrients and energy cycles, and type and function of 

forest, including ecology of wildlife, grassland, preservation of 

watershed areas, national park, wildlife sanctuary, and species of 

endangered plants and animals; Principles of forest and wildlife 

resources management; silviculture, reforestation, agroforestry, and 

community forestry, including impact, guideline and methodology to 

conserve the environment,utilization and development of resources.                       

4463204            การจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา     3(2-2-5) 

             Forestry and Wildlife Resources Management 

                         ระบบนิ เวศวิทยาป าไม  ด านโครงสราง บทบาท หน าที่ ก าร

หมุนเวียนของธาตุอาหารและพลังงาน ตลอดจนชนิดและบทบาทของปาไม  รวมทั้ง

นิเวศวิทยาของสัตวปา ทุงหญา การรักษาสภาพของพื้นท่ีตนน้ำลำธาร อุทยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา ชนิดของพืชและสัตวที่หายากและใกลจะสูญพันธุ หลักการของ

การจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา การปลูกสรางสวนปา ระบบวนเกษตร วนศาสตร

ชุมชน ตลอดจนผลกระทบ ปญหาแนวทางและมาตรการในการรักษาสภาพแวดลอม 

การใชประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรตาง ๆ ปฏิบัติการภาคสนาม 

                        Forest ecosystem in terms of structure, function and role 

of nutrients and energy cycles, type and function of forest, including 

ecology of wildlife, grassland; preservation of watershed areas, national 

park, wildlife sanctuary; species of endangered plants and animals; 

principles of forest and wildlife resources management; silviculture, 

reforestation, agroforestry, and community forestry, including impact, 

guideline and methodology to conserve the environment, utilization and 

development of resources, fieldwork 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และมีการปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

 4463205  การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง                 3(3-0-6) 

  Urban Environmental Management 

                          สภาพแวดลอมทั่วไปของเมือง ผังเมือง ปจจัยความเปนเมือง  

สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ระบบประปาสำหรับชุมชนเมือง ปญหามลภาวะที่เกิด 

รายวิชาใหม 
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ขึ้นในเมืองดานตาง ๆ  และแนวทางแกไข   แหลงกำเนิดของมลพิษตาง ๆ  ปญหา

สภาพแวดลอมของเมืองถูกทำลาย แนวทางการแกไขปญหาของเมืองในเชิงวิทยาศาสตร 

การจัดการกับปญหามลพิษตาง ๆ แนวทางในการพัฒนาเมืองใหนาอยูอาศัย กฎหมาย

เกี่ยวกับอาคารในเมือง การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะเปนผูอาศัยอยูในเมืองและ

การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และกรณีศึกษา 

                          Urban landscapes, urban planning, urban factors and 

infrastructures, water supply, urban pollution and solution, sources of 

pollution, problems of urban environments, scientific solution guideline, 

pollution management, urban development, building laws, public 

participation, urban environmental management and case studies 

 

4453218          การจัดการลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา               3(2-2-5) 

                      Watershed and Songkhla Lake Basin Management 

                       หลักการ วัตถุประสงค และความสำคัญของการจัดการลุมน้ำ

และทะเลสาบสงขลา การใชประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา 

โดยการบูรณาการมิติทางดานนิเวศบริการ การพัฒนาและจัดการทรัพยากรลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืน ลักษณะทางกายภาพ นิเวศวิทยาและสังคมวิทยาของ

ลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา รวมถึงพ้ืนที่ชุมน้ำโดยรอบ การดำเนินกิจกรรมปญหา

ที่มีผลกระทบตอพื้นท่ีทะเลสาบและพ้ืนท่ีชุมน้ำ แนวทางการพัฒนา การจัดการพืช

น้ำ การลดปญหายูโทรฟเคชันในทะเลสาบ พลวัตรของทะเลสาบ ตลอดจนมิติ

ทางดานมลภาวะและของเสียที่สงผลกระทบตอลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา โดยให

ความสำคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทะเลสาบสงขลา และ

กรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลุมน้ำและทะเลสาบ

สงขลา 

4463206           ลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา                                  3(2-2-5) 

                       Watershed and Songkhla Lake Basin  

                        หลักการ วัตถุประสงค และความสำคัญของสันฐานวิทยาของลุมน้ำ

และทะเลสาบสงขลา นิเวศวิทยาของลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา พื้นที่ชุมน้ำในทะเลสาบ

สงขลา สาเหตุและการปองกันมลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา วิถีชุมชนและ

สังคมวิทยาของลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา เครื่องมือในการจัดการลุมน้ำและทะเลสาบ

สงขลาอยางบูรณาการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา

อยางยั่งยืน และกรณีศึกษาดานการอนุรักษและฟนฟูลุมน้ำและทะเลสาบสงขลา 

ปฏิบัติการภาคสนาม 

                       Principles, objective and importance of watershed and 

Songkhla Lake Basin (SLB) geomorphology, watershed and SLB ecosystem, 

wetlands in SLB, cause and prevention of pollution in watershed and SLB, 

community  approach  and  sociology  in  watershed  and  SLB,  tools  for  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ชื่อวิชาและมีการ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

    

      มคอ.2 
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สาระ 

การปรับปรุง 

                       Principles, objective and importance of watershed 

and Songkhla lake basin; utilization of resources in watershed and 

Songkhla lake basin by integrating ecosystem services dimension, 

sustainable development and management of watershed and 

Songkhla lake basin, physical characteristics, ecology and sociology 

of watershed and Songkhla lake basin, including its surrounding 

wetlands; activities and problems affecting the lake and wetlands; 

development approach, weed management, eutrophication control  

in the lake, dynamics of the lake, and pollution and waste affecting 

watershed and Songkhla lake basin emphasizing on community 

participation in watershed and Songkhla lake basin management; and 

case study and research in Thailand and abroad relating to 

watershed and Songkhla lake basin. 

integrated watershed and SLB management, sustainable development 

guidelines for watershed and SLB, case studies of watershed and SLB 

conservation and restoration, fieldwork 

 

4453313           เครื่องมือสำหรับการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม     3(2-2-5) 

                       Instruments for Environmental Analysis 

                       หลักการสวนประกอบของเครื่องมือสำหรับการวิเคราะหดาน

สิ่งแวดลอม การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง และการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 

โดยประยุกตใชเครื่องมือทางสเปกโตรสโกป ที่เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการ

คายแสงของอะตอมโมเลกุล (อาทิ อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร, 

อินฟราเรด สเปกโทรโฟโตมิเตอร, แมสสเปกโตรสโกป, อะตอมมิกแอบซอรพชัน, 

อะตอมมิกอิมิสชัน และแกสโครมาโตกราฟ) 

4463305          เครื่องมือสำหรับการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม              3(2-2-5) 

                      Instruments for Environmental Analysis 

                      หลักการสวนประกอบของเครื่องมือสำหรับการวิเคราะหดาน

สิ่งแวดลอม การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง และปฏิ บัติการวิเคราะหทาง

สิ่งแวดลอม โดยประยุกตใชเครื่องมือทางสเปกโตรสโกป ที่เก่ียวกับการดูดกลืนแสงและ

การคายแสงของอะตอมโมเลกุล และการแยกสาร เชน อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทร

โฟโตมิเตอร, อินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร, อะตอมมิกแอบซอรพชัน, อะตอมมิกอิมิสชัน, 

แมสสเปกโทรมิเตอร,  แกสโครมาโตกราฟ และลิควิดโครมาโตกราฟ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และมีการปรับคำ 

อธิบายรายวิชา 

ใหมีความ 

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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สาระ 

การปรับปรุง 

                       Principle of instrumental environmental analysis, 

sampling  and  sample  preparation.  Environmental analysis by 

applied spectroscopy tools related to spectrum absorption and 

emission of atom molecules (for example ultraviolet-visible 

spectrometer, infrared spectrometer, mass spectrometry, atomic 

absorption, atomic emission, flame emission and gas 

chromatography). 

                       Principle of instruments for environmental analysis, 

sampling and sample preparation, environmental laboratory analysis by 

spectroscopic instruments related to spectrum absorption and emission of 

atom molecules and separation, for example, ultraviolet-visible 

spectrophotometer, infrared spectrometer, atomic absorption, atomic 

emission, mass spectrometer, gas chromatography, and liquid 

chromatography 

 

 4453216          ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม        2(1-2-3) 

            Environmental Geographic Information System 

                        หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการสำรวจ

ระยะไกล วิธีการสำรวจและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสำรวจสภาพแวดลอม 

จากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (อาทิ รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม 

และแผนที่ตาง ๆ และการเก็บขอมูลภาคสนาม) การจัดการขอมูล การประมวลผล 

การวิเคราะหและการประเมินดานสิ่งแวดลอม ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

                        Principles of Geographic Information System (GIS) 

and remote sensing technology. Suitable metrology and technology 

applied for environmental data surveys from both primary and 

secondary sources (for example aerial photo, satellite image, varies 

type of maps and fieldwork studies). Study of data management, 

manipulation, analysis and evaluation in various environmental by 

GIS. 

4463306           ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม               2(1-2-3) 

            Environmental Geographic Information System 

                        หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการสำรวจระยะไกล 

วิธีการสำรวจและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการสำรวจสภาพแวดลอม จากแหลงขอมูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ (อาทิ รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม และแผนท่ีตาง ๆ และ

การเก็บขอมูลภาคสนาม) การจัดการขอมูล การประมวลผล การวิเคราะหและการ

ประเมินดานส่ิงแวดลอมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

                        Principles of Geographic Information System (GIS) and 

remote sensing technology; suitable metrology and technology applied 

for environmental data surveys from both primary and secondary sources 

(for example aerial photo, satellite image, varies type of maps and 

fieldwork studies); study of data management, manipulation, analysis and 

evaluation in various environmental by GIS, GIS laboratory 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และมีการปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

4452309            ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม      2(2-0-4) 

            Local Wisdom for Environmental Management 

                        ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

การใชหลักวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น และการประยุกตภูมิปญญา

ทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม และฝกสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม 

                        Study of local wisdom related to environmental 

management, using scientific principle describe local wisdom and 

applying local wisdom in environmental management, practice in 

searching local wisdom knowledge related to environment.                      

4464202           ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม    2(2-0-4) 

            Local Wisdom for Environmental Management 

                        การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

การใชหลักวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น และการประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นใน

การจัดการสิ่งแวดลอม และฝกสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

                        Study of local wisdom related to environmental 

management, using scientific principle describe local wisdom and applying 

local wisdom in environmental management, practice in searching local 

wisdom knowledge related to environment 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และมีการปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

4454217          สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทองถิ่น                     3(0-6-3) 

                      Environmental and Local Development 

                       การนำองคความรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอม ไปใชในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม

ในทองถิ่น โดยเนนการปฏิบัติจริง 

                       Knowledge application in environmental science, 

environmental technology and environmental management in 

environmental issues locally with an emphasis on practicality. 

 ยกเลิกรายวิชา 

โดยนำเน้ือหา

บางสวนไป 

บูรณาการเรียน

รวมในรายวิชา

ภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อการจัดการ

สิ่งแวดลอม  

 4453317          การควบคุมมลพิษทางอากาศ                     3(3-0-6) 

           Air Pollution Control 

                       ประเภทของเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมการออกแบบเบ้ืองตน ระบบการระบายอากาศ   

4464302  การควบคุมมลพิษทางอากาศ                             3(3-0-6) 

  Air Pollution Control 

                          ประเภทของเทคโนโลยีที่ ใช ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ  

การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมการออกแบบเบ้ืองตน   ระบบการระบายอากาศ  

เปลี่ยนรหัสวิชา  
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การออกแบบเบ้ืองตนระบบการบำบัด และกำจัดมลพิษทางอากาศ แบบจำลอง

ทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการและควบคมุมลพิษทางอากาศ    

                       Types of technology used in air pollution control, 

choosing the right technology, primary ventilation system design,  

initial design of air pollution treatment system, mathematical model 

related to air pollution control and management.                                

การออกแบบเบ้ืองตนระบบการบำบัด และกำจัดมลพิษทางอากาศ แบบจำลองทาง

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการและควบคมุมลพิษทางอากาศ        

                         Types of technology used in air pollution control, 

choosing the right technology, primary ventilation system design, initial 

design of air pollution treatment system, mathematical model related to 

air pollution control and management                             

 

 4453318  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน3(3-0-6) 

  Noise Pollution and Vibration Control 

                         ประเภทของเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุมมลพิษทางเสียง

และความสั่นสะเทือน การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกแบบเบ้ืองตน   

อุปกรณหรือเครื่องมือในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน แบบจำลองทาง

คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการและควบคมุเสยีงและความสั่นสะเทือน 

                         Types of technology used in noise pollution and 

vibration control, choosing the right technology, initial design of 

equipment or instrument used in noise pollution and vibration 

control, mathematical model related to noise pollution and 

vibration management and control. 

4464303  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน       3(3-0-6) 

  Noise Pollution and Vibration Control 

                         ประเภทของเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุมมลพิษทางเสียงและความ

สั่นสะเทือน การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อุปกรณหรือเครือ่งมือในการควบคุมเสียง

และความสั่นสะเทือน แบบจำลองทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการและควบคุม

เสียงและความสั่นสะเทือน 

                         Types of technology used in noise pollution and 

vibration control, choosing the right technology, the equipment or 

instruments used in noise pollution and vibration control, mathematical 

model related to noise pollution and vibration management and control 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับคำ 

อธิบายรายวิชา

ใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4453412             อาชีวอนามัยและความปลอดภัย         3(2-2-5) 

  Occupational Health and Safety 

                          หลักการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคจากการ

ประกอบอาชีพ การยศาสตร อุบัติเหตุและอันตรายจากการประกอบอาชีพ 

หลักการและเทคนิคในการประเมินหาอันตรายในการทำงาน การควบคุมอันตราย  

4464401  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                3(2-2-5) 

  Occupational Health and Safety 

                          หลักการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคจากการ

ประกอบอาชีพ การยศาสตร อุบัติเหตุและอันตรายจากการประกอบอาชีพ หลักการและ

เทคนิคในการประเมินหาอันตรายในการทำงาน   การควบคุมอันตราย   กฎหมายดาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และปรับคำ 

อธิบายรายวิชา

ใหมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

     

      มคอ.2 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระ 

การปรับปรุง 

กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยระดับสากลและระดับประเทศ 

                          The occupational health and safety principles, 

occupational diseases, ergonomics, accidents and occupational 

hazards, principles and  techniques  to   evaluate   hazards    in   the 

workplace, Hazard control, Occupational health and safety 

legislation, occupational health and safety standards in 

internationally and nationally. 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับ

สากลและระดับประเทศ ปฏิบัติการภาคสนาม 

                          The occupational health and safety principles, 

occupational diseases, ergonomics, accidents and occupational hazards, 

principles and techniques to evaluate hazards in the workplace, hazard 

control, occupational health and safety legislation, occupational health 

and safety standards in internationally and nationally, fieldwork 

 

4453411           การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม          3(2-2-5) 

           Environmental Sanitary 

                       หลักการสุขาภิบาลสิ่ งแวดลอมและปญหาสิ่ งแวดลอมที่

เกี่ยวของกับสุขภาพ การปรับปรุงสภาพแวดลอมตามหลักสุขาภิบาล เชน การ

ควบคุมพาหะนำโรค การกำจัดขยะมูลฝอย น้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสีย การ

สุขาภิบาลอาหาร ที่พักอาศัย ที่พักผอนหยอนใจและโรงพยาบาล 

                       The environmental sanitary principle and 

environmental problems related to health. Improving the 

environment under the sanitation such as contagion control, solid 

waste disposal, Water and wastewater treatment, food sanitation, 

resident, recreational and hospital. 

4464402           การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม                 3(2-2-5) 

            Environmental Sanitary 

                        หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ

สุขภาพ การปรับปรุงสภาพแวดลอมตามหลักสุขาภิบาล เชน การควบคุมพาหะนำโรค 

การกำจัดขยะมูลฝอย น้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสยี การสุขาภิบาลอาหาร ที่พักอาศัย 

ที่พักผอนหยอนใจและโรงพยาบาล ปฏิบัติการภาคสนาม 

                        The environmental sanitary principle and environmental 

problems related to health; improving the environment under the 

sanitation such as contagion control, solid waste disposal, water and 

wastewater treatment, food sanitation, resident, recreational and hospital, 

fieldwork 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และมีการปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น  

 4452304          การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม              3(3-0-6) 

           Environmental Risk Assessment 

                       หลักการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ขอบงช้ีอันตราย 

4464403           การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

            Environmental Risk Assessment 

                        หลักการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ขอบงชี้อันตราย 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
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สาระ 

การปรับปรุง 

การประเมินการตอบสนองตอปริมาณการสัมผัส การอธิบายลักษณะความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี วัตถุอันตราย และอุบัติภัยตาง ๆ ความเสี่ยง

ตอสุขภาพและการเกิดโรค การประเมินความเสี่ยงตอมนุษยและระบบนิเวศ การ

จัดการความเสี่ยง กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยง 

                        Principle of environmental risk assessment, hazard 

identification, dose-response assessment, exposure assessment, 

characterizing risk, risk assessment of chemicals, hazardous materials 

and accidents, health and incidence of disease risks, assessments of 

risks to human and ecosystems, risk management and case study of 

risk assessment. 

การประเมินการตอบสนองตอปริมาณการสัมผัส การอธิบายลักษณะความเสี่ยง การ

ประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี วัตถุอันตราย และอุบัติภัยตาง ๆ ความเสี่ยงตอสุขภาพ

และการเกิดโรค การประเมินความเสี่ยงตอมนุษยและระบบนิเวศ การจัดการความเสี่ยง 

กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยง 

                        Principles of environmental risk assessment, hazard 

identification, dose-response assessment, exposure assessment, 

characterizing risk, risk assessment of chemicals, hazardous materials and 

accidents, health and incidence of disease risks, assessments of risks to 

human and ecosystems, risk management and case study of risk 

assessment 

 

4454603           การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                  2(1-2-3) 

                       ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

            Preparations for Field Experience in 

                       Environmental Science 

                        การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ โดยฝกทักษะท่ีทำใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถาน

ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน 

                        Student preparation before field experience is 

performed via various activities including employability skills training, 

institute selection, quality management, techniques of report writing 

and presentation, personality development, and career qualification 

improvement etc. 

4464601           การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                         2(1-2-3) 

                       ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม          

            Preparation for Field Experience in Environmental        

                       Science 

                        การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

โดยฝกทักษะที่ทำใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ การ

บริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ  

                        Student preparation before field experience; perform via 

various activities including employability skills training, institute selection, 

quality management, techniques of report writing and presentation, 

personality development, and career qualification improvement 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และมีการปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

     

      มคอ.2 
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การปรับปรุง 

4454604            การฝกประสบการณวิชาชีพ                           6(540) 

                       ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

            Field Experience in Environmental Science 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4454603 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

                                  ทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

                        การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจ

เปนหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาในการทำงาน 

การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนำความรูความสามารถรวบยอดจาก

การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

                        Associated job training between the students and 

institute personals in government institute and/or private company. 

The students learn to solve the problems in work place, adjust 

themselves to organization culture, and applied the knowledge and 

skills derived from curriculum for training effectively. 

4464603           การฝกประสบการณวิชาชีพ                                   6(540) 

                       ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

                       Field Experience in Environmental Science 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4464601 การเตรียมฝกประสบการณ 

                                  วิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

Pre-requisite : 4464601 Preparation for Field Experience  

                     in Environmental Science 

                        การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปน

หนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาในการทำงาน การ

ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนำความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษา

ตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสทิธิภาพ 

                        Associated job training between the students and 

institute personals in government institute and/or private company, 

student learning to solve problems in workplace, adjust themselves to 

organization culture, and applied the knowledge and skills derived from 

curriculum for effective training  

เปลี่ยนรหัสวิชา

และรหัสรายวิชา

ที่ตองเรียนมา

กอน และมีการ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

7000390           การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                2(90) 

            Cooperative Education Preparation 

                        กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจ

ศึกษา โดยใหความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคบั และกระบวนการ

ของสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานในการ

ปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร 

4464602           การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                   2(1-2-3) 

           ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

                       Cooperative Education Preparation 

                       in Environmental Science 

                        กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา โดย

ใหความรูเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด ระเบียบขอบังคบั และกระบวนการของสหกิจศึกษา  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

และชื่อวิชา และ

ปรับคำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน 

                       Activities of student preparation of cooperative 

education. The strategy is giving knowledge concerning principle, 

concepts, regulations and processes of cooperative education. Basic 

knowledge and techniques in job application, fundamental in 

practice, communication, human relationship, personal 

development, quality management system in the work place and 

techniques of presentation and report writing. 

ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร 

มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 

เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน 

                        Activities of student preparation for cooperative 

education, giving knowledge concerning principles, concepts, regulations 

and processes of cooperative education; basic knowledge and techniques 

in job application, fundamental in practice, communication, human 

relationship, personal development, quality management system in the 

work place and techniques of presentation and report writing 

 

 7000490           สหกิจศึกษา                                             6(640) 

            Cooperative Education 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 7000390 การเตรียมความ 

                                  พรอมสหกิจศึกษา 

                        การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดทำ

รายงาน นำเสนอความกาวหนา และผลสำเร็จของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 

เรียนรูการแกปญหาในการทำงาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนำ

ความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมี

ประสิทธิภาพ 

                        On the job training as a temporary employee. The 

student has capabilities to write the report, present the progression 

and present the results and outcomes of the assigned project. In 

addition, they learn to solve the problems in work place, adjust  

4464604            สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                   6(640) 

            Cooperative Education in Environmental Science 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 4464602 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

                                  ดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

Pre-requisite : 4464602 Cooperative Education Preparation 

                     in Environmental Science 

                        การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดทำ

รายงาน นำเสนอความกาวหนา และผลสำเร็จของโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย เรียนรูการ

แกปญหาในการทำงาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนำความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศกึษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสทิธิภาพ 

                        Job training as a temporary employee, capabilities to 

write the report, present the progression and present the results  and  

outcomes of the  assigned  project;  learning to solve problems in  

เปลี่ยนรหัสวิชา

ชื่อวิชา และรหัส

รายวิชาที่ตอง

เรียนมากอน 

และมีการปรับ

คำอธิบาย

รายวิชาใหมี

ความเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
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การปรับปรุง 

themselves to organization culture, and applied the knowledge and 

skills derived from curriculum for training effectively. 

workplace, adjust themselves to organization culture, and apply 

knowledges and skills derived from curriculum for effective training  
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ภาคผนวก ง 

คำสั่งแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
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ภาคผนวก จ 

ประวัติอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับท่ี 1 นางสาวสายสิริ  ไชยชนะ 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. Environmental Sciences University of East Anglia 2560 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 2545 

ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรพอลิเมอร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 2542 

บทความวิจัย / บทความวิชาการ   

Chaichana, S., Jickells, T., & Johnson, M. (2019). Interannual variability in the summer dissolved 

organic matter inventory of the North Sea: implications for the continental shelf pump. 

Biogeosciences, 16, 24 pages, 1073-1096. (Scopus). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

ขวัญกมล ขุนพิทักษ, สายสิริ ไชยขนะ, สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์, เพ็ญผกา เต็มพรอม และเอมมิกา สุวรรณกิจ. 

(2562). การศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบทางกายภาพและเคมีของมูลฝอยชุมชนตามฤดูกาล ของ

เทศบาลเมืองเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ครั้งที่ 18. 23-24 พฤษภาคม 2562 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ. 8 หนา, 1-8. 

กนกพร บัวจันทร, เบญจภรณ มณีโชติ, สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ และสายสิริ ไชยชนะ. (2561). การสำรวจปริมาณ

ไมโครพลาสติกในตัวอยางทรายชายหาด บริเวณแหลมสนออน ตำบลบอยาง อำเภอเมือง จังหวัด

สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งท่ี 6. 18-20 

มิถุนายน 2561 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี. 7 หนา, 803-809. 

เบญจภรณ มณีโชติ, กนกพร บัวจันทร, สายสิริ ไชยชนะ และสิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์. (2561). การสำรวจปริมาณ 

ไมโครพลาสติกในตัวอยางทรายชายหาดบริเวณแหลมสมิหลา ตำบลบอยาง อำเภอเมือง จังหวัด

สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งท่ี 6. 18-20 

มิถุนายน 2561 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี. 7 หนา, 796-802. 
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ประสบการณการสอน   

 1.  พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 2.  เคมีสิ่งแวดลอม 

 3.  เครื่องมือสำหรับการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 

 4.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 5.  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 6.  สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 7.  วิธวีจิัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

8.  วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับท่ี 2    นางสาวสุชีวรรณ  ยอยรูรอบ 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยส่ิีงแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 2543 

ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

ส.บ. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2539 

2553 

บทความวิจัย / บทความวิชาการ   

สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ และวิสุดา ประดับศรี. (2560). การศึกษาสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพในการลด

คาเวลา การสะทอนกลับของเสียง (Reverberation time: RT30) ของแผนอัดจากชานออย. 

วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  13 (2), 10 หนา, 12-21. TCI (1). 

Inthanuchit, K., Kunpitak, K., Podam, N., Suwibul, H., & Yoyruroob, S. (2018). Monitoring of 

Carbon and Nitrogen Loading of Onsite Wastewater Treatment in Songkhla Lake Basin. 

EAU Heritage Journal Science and Technology. 13 (2), 15 pages, 225-239.  TCI(1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ, ขนิษฐา  ทองเนื้อแข็ง, อัจฉรา  แซบาง และพลพัฒน  รวมเจริญ. (2562). ประสทิธิภาพ

ของแผนฟองน้ำจากชานออยในการดูดซับเสียง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครอืขายภาคใต ครั้งท่ี 4. “วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เพื่อ

บูรณาการทองถ่ินอยางย่ังยืน”. 7-8 กุมภาพันธ 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 11 หนา, 828-838. 

กมลนาวิน อินทนูจิตร, นัดดา โปดำ, หิรัญวดี  สุวิบูรณ, ขวัญกมล ขุนพิทักษ และสุชีวรรณ  ยอยรูรอบ. (2561). 

ประสิทธิภาพของถังดักไขมันบริเวณรอบทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนลาง. รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่  3. 11-12 

กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 9 หนา, 19-27. 
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ธนัญญา  คงตุก, นูรีดา สาและ, สุชีวรรณ ยอยรูรอบ และหิรัญวดี สุวิบูรณ. (2560).  การศึกษาประสิทธิภาพ

ของ สารสกัดบอระเพ็ดในการกำจัดหนอนหอใบขาว.  รายงานสืบเน่ืองจาก "การนำเสนผลงานวิจัย

ระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร" เนื่องในงานราชภัฏวิชาการ ประจำป 2560.  

13-14 กุมภาพันธ 2560 ณ อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช. 5 หนา, 232-236. 

Inthanuchit, K., Kunpitak, K., Podam, N., Suwibul, H., & Yoyruroob, S. (2016) Monitoring of 

Carbon and Nitrogen Loading of Onsite Wastewater Treatment in Songkhla Lake 

Basin. Proceeding of the 3rd International Conference on Green ASIA and 

Inclusive Sustainability Development. 17-18 June 2016 at Convention hall, Miracle 

grand hotel, Bangkok, Thailand. 19 pages, 61-79. 

ประสบการณการสอน   

 1.  มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห 

 2.  เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 

 3.  มลพิษทางอากาศ 

 4.  มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 

 5.  สัมมนา 

 6.  วิธวีจิัย 

 7.  วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับท่ี 3 นางขวัญกมล ขุนพิทักษ 

ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 2541 

ปริญญาตร ี ศษ.บ. คหกรรมศาสตร 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 2537 

บทความวิจัย / บทความวิชาการ   

Inthanuchit, K., Kunpitak, K., Podam, N., Suwibul, H., & Yoyruroob, S. (2018). Monitoring of 

Carbon and Nitrogen Loading of Onsite Wastewater Treatment in Songkhla Lake Basin. 

EAU Heritage Journal Science and Technology. 13 (2), 15 pages, 225-239.  TCI(1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

ขวัญกมล ขุนพิทักษ, สายสิริ ไชยขนะ, สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์, เพ็ญผกา เต็มพรอม และเอมมิกา สุวรรณกิจ. 

(2562). การศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบทางกายภาพและเคมีของมูลฝอยชุมชนตามฤดูกาล ของ

เทศบาลเมืองเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ครั้งที่ 18. 23-24 พฤษภาคม 2562 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ. 8 หนา, 1-8. 

ขวัญกมล ขุนพิทักษ. (2561). ปริมาณและองคประกอบมูลฝอยในหาดชลาทัศน จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำป 2561 มหาวิทยาลัยแมโจ . 11-13 ธันวาคม 2561 

มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม. 8 หนา, 297-304. 

กมลนาวิน อินทนูจิตร, นัดดา โปดำ, หิรัญวดี  สุวิบูรณ, ขวัญกมล ขุนพิทักษ และสุชีวรรณ  ยอยรูรอบ. (2561). 

ประสิทธิภาพของถังดักไขมันบริเวณรอบทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนลาง. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 3. 11-12 

กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 9 หนา, 19-27. 

ประสบการณการสอน   

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. การจัดการขยะมูลฝอย 



มคอ.2 216 

 

3. การจัดการมูลฝอยอันตราย 

4. การจัดการปาไมและสัตวปา 

5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6. วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

7. วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

8. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

9. การฝกประสบการณวิชาชีพ 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับท่ี 4       นางสาวนัดดา โปดำ 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

สถาบันราชภัฏสงขลา  

 

2546 

บทความวิจัย / บทความวิชาการ   

Inthanuchit, K., Kunpitak, K., Podam, N., Suwibul, H., & Yoyruroob, S. (2018). Monitoring of 

Carbon and Nitrogen Loading of Onsite Wastewater Treatment in Songkhla Lake Basin. 

EAU Heritage Journal Science and Technology. 13 (2), 15 pages, 225-239.  TCI(1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

นัดดา  โปดำ, กมลนาวิน อินทนูจิตร, ชีวาพร  บุญเพ็ชร, ธนชาติ  พูนเมือง และปนัดดา  แกวมณี. (2562).  

การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกถั่วลิสง.  รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพื่อบูรณาการทองถิ่นอยางย่ังยืน” ครั้งที่ 4.  7-8  กุมภาพันธ  2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สงขลา.  7 หนา,  981-987. 

กมลนาวิน อินทนูจิตร, นัดดา โปดำ, หิรัญวดี  สุวิบูรณ, ขวัญกมล ขุนพิทักษ และสุชีวรรณ  ยอยรูรอบ. (2561). 

ประสิทธิภาพของถังดักไขมันบริเวณรอบทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนลาง. รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่  3. 11-12 

กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา. 9 หนา, 19-27. 

หิรัญวดี  สุวิบูรณ, นัดดา  โปดำ, บุษรา  ตาหลี, ฟุรกอน  หมีนคลาน และซารีฟา  หะยีสือแม. (2560).   

การปนเปอนน้ำมันในดินตะกอนบริเวณปากทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา.  รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ  “การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 10.   

14  ธันวาคม  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต.  13 หนา, 1342-1354. 
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ประสบการณการสอน   

1. พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

2. วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

3. วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

4. สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

5. การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6. พลังงานกับสิ่งแวดลอม 

7. นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

8. การจัดการทรัพยากรดิน 

9. การเตรียมฝกประสบการณทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

10. การฝกประสบการณทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 
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