หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะ : โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Environmental Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
Doctor of Philosophy (Environmental Education)
Ph.D. (Environmental Education)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
4.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษาต่างประเทศที่ใช้) ………………………………………
5.3 การรับเข้าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 นักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
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 เป็ น หลั ก สู ต รเฉพาะของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ที่จัดการเรียนการสอน
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน………………………………….ประเทศ……………………………………...
รูปแบบของความร่วมมือ
 ร่ ว มมื อ กั น โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ (ระบุสถาบัน) ……………………………………….
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญาสองสาขาวิชา/สาขาวิชา............................................และสาขาวิชา………...
กรณีหลักสูตรร่วมมือกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ให้ ป ริ ญ ญ าเพี ย งสาขาวิ ช าเดี ย ว และเป็ น ปริ ญ ญ าร่ ว มระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ(ระบุสถาบัน) ………………………………………..
 ให้ปริญญาสองสาขาวิชา/สาขาวิชา............................................และสาขาวิชา…………
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ..................
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่………………….ปีการศึกษา ……………………………..
 สภาวิช าการมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ ความเห็ นชอบ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
 สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554
 สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่..............เดือน.................พ.ศ.....……………….
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภ าพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
8.1 ผู้บริหารในสถานที่ราชการหรือเอกชน
8.2 อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา

3
8.3 ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
8.4 นักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
8.5 หน่วยงานองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับต่างๆ
8.6 ผู้นาหรือหัวหน้าโครงการในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
8.7 องค์กรอิสระ/อาชีพอิสระ
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
1. รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

2. อ.ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์

3. อ.ดร.เปรมจิตร บุญสาย

4. อ.ดร.สุเทพ บุญซ้อน

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จ,ปีที่สาเร็จการศึกษา
- Ph.D. (College Teaching)
North Texas State University, U.S.A., 2527.
- C.A.S. (Curriculum/supervisor)
Northern Ill. University, U.S.A., 2521.
- M.A. (Environmental Sciences-Teaching)
Governors State University, U.S.A., 2520.
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร, 2512.

- ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)มหาวิทลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,
2553.
- วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2549.
- ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
- กศ.ด. (วิทยาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2540.
- กศ.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2534.
- กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2517.
- ศศ.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
- ศศ.ม. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528.
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
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ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จ,ปีที่สาเร็จการศึกษา
2522.

5. อ.ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ

- Ph.D. (Environment and Resource Studies)
International มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
- ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524.
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2516.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ………………………………………………………………………

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่โลกกาลังแสวงหาวิธีห ยุดยั้งไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วยการพัฒ นา
วัคซีนเพื่อใช้ป้องกันและกาลังอยู่ระหว่างการทดลอง ยังไม่ สามารถตอบได้ว่าจะมีผู้ตายจากโรคนี้สัก
มากน้ อ ยเพี ย งใด และถึ ง แม้ โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ายพั น ธุ์ ใหม่ 2009 อาจสงบลงได้ แต่ ก็ พ อคาดได้
ว่าจะต้องมีโรคระบาดอื่น ๆ ตามมาอีก ถ้าจะย้อนดูโรคเอดส์ การกลั บมาของวัณ โรค โรคเท้าช้าง
ไข้หวัดนก หรือแม้แต่โรคมะเร็ง
จากการวิเคราะห์ ห าสาเหตุที่ มาของโรคเหล่ านี้ มีอยู่ห ลายประการ แต่ เหตุห นึ่งที่ พ อ
ยอมรับได้ คือ สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้าย ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
ของโลกที่ ชั ดเจน ดั งเช่น ในประเทศไทย การต้อ งนั่ งท างานในห้ องปรับ อากาศตั้งแต่ เช้ าจรดเย็ น
มิฉะนั้นจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มอุณหภูมิของโลกภายนอกไปด้วย
ในตัวเมื่อต้องใช้พลังงานมากขึ้น การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงมากขึ้นด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จึงเห็นได้ว่าการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดของมนุษย์จากเหตุการณ์ข้างต้น คือ การเร่งหา
วัค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด และการสร้ างห้ อ งปรั บ อากาศ มิ ใช่ ห นทางแก้ ปั ญ หาที่ ยั่งยื น เพราะถ้ าคน
ไม่เสียชีวิตด้วยไข้หวัด ก็จะมีโรคอื่นๆ ทั้งโรคเก่าโรคใหม่ ทาให้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น และการสร้างห้ อง
ทางานหรือที่อยู่ ด้วยการติดตั้งเครื่องปรั บอากาศก็จะยิ่งทาให้ โลกร้อนขึ้น และยิ่งจะทาให้ เกิดการ
แปรปรวนของดินฟ้าอากาศ แล้วท้ายที่สุดก็หนีอันตรายและความทุกข์ยากจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ไปไม่พ้น
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทยได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษามาแล้วไม่น้ อยกว่า 30 ปี แต่ยังมีจานวนผู้เข้าศึกษาและสาเร็จการศึกษาจานวนน้อย
เมื่อเทียบกับ ความต้องการบุ คลากร ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาและบทบาทหน้าที่ของ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะต้องออกไปส่งเสริมรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมได้อย่างทั่วถึง วิทยาลั ย
อุษาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
วิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษาและเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับชุมชน
และสังคมโดยรวม จึงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกขึ้นมาโดยจะได้ เปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หรือเมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติ เป็นต้นไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น
เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย คื อ “สู่ความเป็นเลิ ศทางวิช าการ ผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้
คู่คุ ณ ธรรม และความภู มิ ใจในวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่น และของชาติ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ระหว่า ง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ หาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
รวมถึงการและส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิ จของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” ดังนั้น การจัดการ
เรีย นการสอนในหลั กสู ตรปรั ช ญาดุษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าสิ่ งแวดล้ อมศึกษาจึงเป็น การเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพร้อมทั้งปรับปรุงพฤติกรรมของ
บุคคลและชุมชนเพื่อให้อยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พั ฒ นานั ก วิ ช าการและวิ ช าชี พ สิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ความตระหนั ก ทั ก ษะและ
จริยธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและมีสติปัญญา สามารถสร้างสรรค์
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือพัฒ นาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ กับหน่วยงานในท้องถิ่น
หน่วยงานราชการ และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ และนานาชาติได้
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมีผลต่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
เป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ลดภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ได้ อ ย่ างยั่ ง ยื น โดยผ่ า น
กระบวนการพัฒนาปัญญา สร้างคุณธรรมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการดารงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ ความตระหนัก และจริยธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และดารงตน
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ และคิดกว้าง มองการณ์ไกล
1.3.3 มีทักษะในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา
1.3.4 เป็นผู้นาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับชุมชน ประเทศและโลก
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
ที่ สกอ. กาหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตร โดยมี
พื้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล
1. ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
1. รายงานจากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม
2. รายงานภาวะการมีงาน
ทาของบัณฑิต
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น 1. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า น 1. ปริมาณงานบริการ
การสอนและบริ ก ารวิ ช าการให้ มี การเรียนการสอน และการ วิชาการต่ออาจารย์ใน
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู้ บริ ก ารวิ ช าการแก่ อ งค์ ก ร หลักสูตร
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้ได้จริง ภายนอก
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ วันเสาร์และวันอาทิตย์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 รับจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ น้อยกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4
คะแนน หรือ
2.2.2 รับนักศึกษาเทียบโอนจากผู้ที่กาลังศึกษา หรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
เอกจากสถาบั น การศึ กษาที่ ม หาวิท ยาลั ย ฯ รับ รอง ทั้ งนี้ การเที ย บโอนเป็ น ไปตามข้ อบั งคับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
2.2.3 มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถใช้งานด้านการเรียนได้ และมีคะแนน
สอบ TOEFL ไม่ น้ อ ยกว่ า 500 หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี ค ะแนนสอบ IELTS ไม่ น้ อ ยกว่ า 5.5 หรื อ
สอบผ่ านการสอบความรู้ ภ าษาอั งกฤษ ที่ ด าเนิ น การโดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กรณีที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น ต้องเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1 และภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2 โดยไม่นับหน่วยกิต
และมีผลการเรียน “S”
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2.2.4 เป็ น ผู้ มีป ระสบการณ์ ในการทางานมาแล้ ว ไม่ต่ากว่า 3 ปี หรือมุ่งมั่น และศรัท ธา
ที่จะทางานด้านสิ่ งแวดล้อมศึกษาอย่า งจริงจัง และพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาและตั้งใจศึกษาให้ สาเร็จ
การศึกษาตามเวลาที่กาหนด
2.2.5 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
2.2.6 กรณี ไ ม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ขั้ น ต้ น ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รพิ จ ารณา
เข้าศึ กษาได้เป็ น รายๆ ไป แต่ ทั้งนี้ ต้ องไม่ขัด กับ ข้อบั งคับ ของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จั งหวัด ปทุ มธานี ว่าด้ วยการจัด การศึ กษาระดั บ บัณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาในการปรับตัวของนักศึกษา เพราะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษาเป็ น การเรี ย นเพื่ อ ปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ ด ารงชี วิต ประจาวัน อย่า งเป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการทาเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น
2.3.2 ปั ญ หาในการท าวิท ยานิ พ นธ์ เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ ในการท าวิจั ย
ไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถกาหนดหัวข้องานวิจัยได้
2.3.3 ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้ามาเรียน เนื่องจากนักศึกษามีทักษะ
และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ เช่น การสื่อสาร การอ่านและการเขียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 อาจารย์ ผู้ ส อนประพฤติ ตนเป็ น ตัว อย่างให้ แ ก่นั ก ศึก ษา และค่ อยๆ ให้ นั กศึ กษา
เรียนรู้และปฏิบัติอย่างสม่าเสมอจึงสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักศึกษาได้
2.4.2 ในการจัดการเรียนการสอนได้มีรายวิ ชาสัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 ถึงสัมมนา
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 3 เพื่ อ ช่ว ยเหลื อและแนะแนวทางให้ นั กศึ ก ษาได้ หั ว ข้ อและดาเนิ น การวิจั ย
เสร็จสิ้นตามกาหนดเวลา
2.4.3 นั ก ศึก ษาต้อ งเรี ย นวิช าเสริมพื้ น ฐาน สร้างทั ก ษะในการใช้ ภ าษาอั งกฤษส าหรั บ
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา (แผนในระยะเวลา 5 ปี)
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2554 2555 2556 2557
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30

2558
30
30
30
30

รวม
150
120
90
90
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
ปีงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
ค่าบารุงการศึกษา
3,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
รวมรายรับ
3,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
รายจ่าย
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนนักศึกษา
30
60
80
80
80
ก. งบดาเนินการ
1. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 900,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
2. ค่าใช้จ่าย
-ค่าตอบแทน
1,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
-ค่าใช้สอย
50,000
200,000 600,000 600,000 600,000
-ค่าวัสดุ
30,000
100,000 400,000 400,000 400,000
3. รวมงบดาเนินการ
420,000 840,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000
รวม (ก) 2,900,000 5,440,000 7,520,000 7,520,000 7,520,000
ข. งบลงทุน
รวมงบครุภัณฑ์
100,000 560,000 480,000 480,000 480,000
รวม (ข) 100,000 560,000 480,000 480,000 480,000
รวมทั้งสิ้น (ก)+(ข) 3,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการผลิตบัณฑิต ประมาณ 100,000 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ว่า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
รายรับ
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2.8.2 เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ยการเที ย บโอนผลการเรี ย นและยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช า พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ข)
2.8.3 การเที ย บโอนหน่ ว ยกิต และผลการเรียน หลั ก สู ต รกาหนดให้ ส ามารถเที ยบโอน
หน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย นในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากมหาวิท ยาลั ย หรือ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ
ในประเทศหรือต่างประเทศที่อยู่ภายใต้สังกัด สานักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองโดยจานวนหน่วยกิต อาจพิจารณา
โอนทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่กับคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่พิจารณา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นหลักสูตรภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ ให้ ท าวิทยานิ พ นธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นแผนการศึกษาปริญ ญาเอก
แบบ 1 และแบบ 2
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1 (By Research) แผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การวิจั ย โดยมี ก ารท าวิท ยานิ พ นธ์
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท ต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่ ว ยกิ ต และผู้ เข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริญ ญาตรี ต้ อ งท าวิท ยานิ พ นธ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 72
หน่วยกิต โดยไม่เรียนรายวิชาหรืออาจเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิต ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรกาหนด แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กาหนด
แบบ 2 (By Course Work) แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จ การศึกษาปริญญาโทต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี ต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั ก สู ต รประกอบไปด้ ว ย หมวดวิช าเสริมพื้ น ฐาน หมวดวิช าสั มพั น ธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิทยานิพนธ์ โดยมีจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1
หมวดวิชา
1. วิชาเสริมพื้นฐาน
2. วิชาสัมพันธ์

แบบ 2

ผู้สาเร็จ
ผู้สาเร็จ
ผู้สาเร็จ
ผู้สาเร็จ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
3
3
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3. วิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ์
รวม

48
48

72
72

9
6
3
36
48

21
6
15
48
72

หมายเหตุ
1. ผู้ เข้ าศึ ก ษาที่ เคยศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริญ ญาเอกมาแล้ ว หรือ มี ป ระสบการณ์
ในการทางานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษามาแล้วอาจได้รับการยกเว้นการเรียนในบางรายวิช า ทั้งนี้โดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต ร และเป็น ไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยนและยกเว้น
การเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข)

2. หากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดั บปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ เรียนรายวิช า
ดังต่อไปนี้ (แต่ให้ยกเว้นหรือเทียบโอนได้สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เทียบ
โอนได้จากรายวิชาเหล่านี้)
4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
3(2-2-5)
Environmental Ethics and Practice
4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3(3-0-6)
Holistic Development of Quality of Life
4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
Environmental Education
3. กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเรียนในระดับปริญญาเอก
นอกจากจะเรี ย นรายวิช าเสริ ม พื้ น ฐานที่ ค ณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรพิ จารณาแล้ ว ต้ อ งเรีย น
รายวิชาเสริม ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
3(2-2-5)
Environmental Ethics and Practice
4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3(3-0-6)
Holistic Development of Quality of Life
4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Environmental Education
4055301 วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน
3(3-0-6)
Community Environmental Studies
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4055302 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3-0-6)
Environmental Pollution and management
4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
Environmental Education
4. กรณี ที่นั กศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโทในแผนการวิจัยที่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต ให้เรียนรายวิชานี้
4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Environmental Education

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (สาหรับแบบที่ 1 และแบบที่ 2) ไม่นับหน่วยกิต
1557101 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 1
1557102 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 2
4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
3(2-2-5)
Environmental Ethics and Practice
4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3(3-0-6)
Holistic Development of Quality of Life
4055203 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Environmental Education
4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
Environmental Education
รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1 และ 2 ให้ยกเว้นสาหรับผู้เรียนที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้
1) มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 หรือเทียบเท่า
2) มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3) สอบผ่านการสอบความรู้ภ าษาอังกฤษ ที่ดาเนินการโดยบัณ ฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
4) ผลการสอบตามข้อ 1) และข้อ 2) มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ (สาหรับแบบที่ 2)
3 หน่วยกิต
4057101 ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
The Philosophy of Environmental Education
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (สาหรับแบบที่ 2)
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
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4057201 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3-0-6)
Environmental Learning and Learning Management
4057202 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1
1(0-2-1)
Seminar for Doctor of Philosophy 1
4057203 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2
1(0-2-1)
Seminar for Doctor of Philosophy 2
4057204 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3
1(0-2-1)
Seminar for Doctor of Philosophy 3
วิชาเลือก ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ให้เลื อกเรีย นจากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือ รายวิชาในระดับบัณ ฑิตศึกษาอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับ
การรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ หรือมีข้อตกลงร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
4057301 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Statistics for Environmental Education
4057302 การออกแบบวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Environmental
Education
4057303 สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(1-4-4)
Environmental Education and Sustainability
4057304 การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
Administration for Environmental Education
4057305 สัมมนาการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 3(2-2-5)
Seminar on Royal Initiative Management
4056301 สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
Seminar on Environmental Problems
4056305 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
3(3-0-6)
Holistic Environmental Management
4056306 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน
3(3-0-6)
Community Environmental Curriculum Development
4056308 ภาวะผู้นาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Leadership in Environmental Education
4056310 การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Qualitative Research for Environmental Education

15
4) วิทยานิพนธ์ (สาหรับแบบที่ 1 และแบบที่ 2)
4057401 วิทยานิพนธ์
Thesis

36, 48 และ 72 หน่วยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
แบบ 1.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 48 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์

1557101
4055201
4055202
4057401

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
6
6

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1557102 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2
4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
6
6

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
6
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รวม

6

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
12
12

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
12
12

แบบ 1.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 72 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
1557101 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1
4055201 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
4055202 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

17
วิทยานิพนธ์

4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

6
6

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์

1557102
4055203
4055301
4057401

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
6
6

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4055302 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
4055303 สิ่งแวดล้อมศึกษา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
6
6

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
12
12

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
12
12
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
12
12

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
12
12

แบบ 2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 48 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
วิชาเฉพาะด้านเลือก

1557101
4055201
4055202
4057305

วิทยานิพนธ์

4057401

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
สัมมนาการบริหารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
วิทยานิพนธ์
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

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

19
หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
วิชาสัมพันธ์
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิทยานิพนธ์

1557102
4055303
4057101
4057201
4057202
4057401

รหัสวิชา ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3
10

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4057203 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2
วิทยานิพนธ์
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
6
7

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4057204 สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3
วิทยานิพนธ์
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
6
7

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
12
12
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แบบ 2.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 72 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
วิชาเฉพาะด้านเลือก

1557101
4055201
4055202
4055203
4057305

วิทยานิพนธ์

4057401

หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
วิชาสัมพันธ์
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิทยานิพนธ์

1557102
4055301
4057101
4057201
4057301
4057401

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
สัมมนาการบริหารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
วิทยานิพนธ์
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2
วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
วิทยานิพนธ์

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

21
รวม
หมวดวิชา
เสริมพื้นฐาน
เสริมพื้นฐาน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิทยานิพนธ์

4055302
4055303
4057202
4057302
4057401

12

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ไม่นับหน่วยกิต
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ไม่นับหน่วยกิต
สัมมนาปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต 1
1(0-2-1)
การออกแบบวัดและประเมินผสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
วิทยานิพนธ์
6
รวม
10
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4057203 สัมมนาปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต 2
วิชาเฉพาะด้านเลือก 4057303 สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยานิพนธ์
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(1-4-4)
6
10

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 4057204 สัมมนาปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต 3
วิชาเฉพาะด้านเลือก 4057304 การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
วิทยานิพนธ์
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
6
10

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
6

22
รวม

6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา
4057401 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
12
12

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
1557101
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 1
ทบทวนการฝีกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Mono-lingual Dictionary
เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทบทวนไวยากรณ์ ระดับคา และกลุ่ มคา ไวยากรณ์ ระดับ
ประโยค ที่เป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เน้นการฝึกจาก
บริบททางสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับต้นถึงระดับปานกลาง การเพิ่มคาศัพท์และสานวนด้วย เทคนิค
ต่างๆ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะ
การเขียนเพื่อสื่อความหมายในเนื้อหา และบริบททางวิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษา
1557102

ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 2
การฝึก ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนในระดับสูง
โดยบูรณาการเข้ากับ บริบ ททางสิ่งแวดล้อมศึกษา การพูดในที่สาธารณะ และการพูดเพื่อนาเสนอ
ผลงานทางวิช าการ การอ่านจั บ ใจความ และการอ่านเร็ว การเขียนข้อความ การเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ การเขีย นเรีย บเรี ย ง เพื่ อให้ ผู้ เรียนมี ค วามสามารถน าเสนอผลงานในที่ ป ระชุ มทาง
วิชาการ
4055201

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
3(2-2-5)
Environmental Ethics and Practice
ความหมายของคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม จริ ย ธรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม บทบาทของ
จริยธรรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสาหรับวิชาชีพสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดทางจริยธรรมสิ่ งแวดล้อมของบุคคลต่างๆ และการพัฒ นาตนเองเกี่ยวกับ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
4055202

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3(3-0-6)
Holistic Development of Quality of Life
ศึกษาการกาเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ ในวัยต่าง ๆ โครงสร้างทางร่างกาย และ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ และระบบการทางานอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจ
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และอารมณ์ รู้ สึ ก ปั จ จั ย ในการดารงชีวิต เป้ าหมายของชีวิต และปั จจัยและโรคที่มี ผ ลกระทบต่ อ
สุขภาพอนามัย และการดูแลรักษาสุขภาพ ฝึกการพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
ศาสนา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
4055203
ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Research Methodology in Environmental Education
ประเด็นปัญหาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา และขอบเขตการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงสารวจ การทดลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเขียนภูมิหลัง วัตถุประสงค์ คาถามเพื่อการวิจัย สมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและการใช้
เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและนาเสนอข้อมูล การอภิปรายและ
เสนอแนะผลการวิจั ย ฝึ ก ปฏิ บั ติก ารท าวิจัย โดยน าประเด็ น ปั ญ หาการวิจัย ที เกี่ย วข้อ งกับ ตนเอง
และการปฏิบัติงาน
4055301

วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน
3(3-0-6)
Community Environmental Studies
ความหมายของสิ่ งแวดล้ อม และวิทยาการสิ่ งแวดล้ อม และคาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง
ความส าคั ญ ของสิ่ งแวดล้ อ มและทรัพ ยากรธรรมชาติ ต่ อ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรมของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติต่อวิถีชุมชนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสสิ่งแวดล้อ มนิยมใน
ปัจจุบัน การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน และวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมินิเวศ ฝึกปฏิบัติการศึกษาและ
พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
4055302

มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3-0-6)
Environmental Pollution and Management
ศึกษาสารที่เป็นมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน น้า อากาศ พืช สัตว์ และ
มนุษย์ แหล่งกาเนิดมลพิษ และการแพร่กระจายของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและการเฝ้า
ระวังสารพิษ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษ การปฏิบัติเ พื่อป้องกันการแพร่กระจาย
สารพิษ การป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยที่เกิดจากมลพิษ เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ และการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับสารพิษในสิ่งแวดล้อม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
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4055303

สิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
Environmental Education
ประวัติแ ละวิวัฒ นาการของสิ่ งแวดล้ อ มศึ กษา ความหมายและความส าคัญ ของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งเพื่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสติปัญญาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โครงสร้างและขอบข่ายของงานสิ่ งแวดล้อมศึกษา ปรัชญา พันธกิจ
ปณิธาน จุดมุ่งหมาย หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้
ความตระหนั ก เจตคติ พฤติก รรม ค่ านิ ยม และจริยธรรมสิ่ งแวดล้ อม ศึกษาการดาเนิน งานและ
บทบาทสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และบุคคลเพื่อพัฒนาเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ และการเรียนรู้
4056301

สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
Seminar on Environmental Problems
การศึ กษาประเด็น ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมและภั ยพิ บั ติธ รรมชาติ ที่เกิด ขึ้น ในปั จจุ บั น
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
ประเทศและโลกโดยรวม
4057305

สัมมนาการบริหารโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3(2-2-5)
Seminar on Royal Initiative Management
สั ม มนาปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มตามแนวพระราชด าริ โดยศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดาริ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
และภูมิสังคม การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกัทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
4056306
การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน
3(3-0-6)
Community Environment Curriculum Development
ทฤษฎีการพัฒ นาหลักสูตรและหลักการพัฒ นาหลั กสูตรเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะ
หลั ก สู ต รแบบบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ การบู ร ณาการหลั ก สู ต รจากหลั ก สู ต รแกนกลางตาม
มาตรฐานสากลและบนพื้ น ฐานของเศรษฐกิจพอเพี ยง ปฏิบั ติการพั ฒ นาหลั กสู ตร การสร้างและ
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การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ในชุ ม ชน เช่ น ประวัติ ศ าสตร์ชุม ชน สิ่ งแวดล้ อ มและทรัพ ยากรธรรมชาติ
เอกลั ก ษณ์ แ ละสถานที่ แ ละบุ ค คลส าคั ญ ในชุ ม ชน การวางแผน การออกแบบกิ จ กรรมและการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตลอดจนการพัฒนาและฝึกอบรมครูทั้งก่อนและหลังประจาการ
4056308

ภาวะผู้นาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Leadership in Environmental Education
ทฤษฎี ของผู้ น าและการน าไปประยุ ก ต์ในการพั ฒ นาผู้ น าสิ่ งแวดล้ อ มศึ กษาและ
การพัฒนาตน เพื่อการเป็นผู้นาสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและการ
ดารงตนที่เหมาะสมกับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
4056310

การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Qualitative Research for Environmental Education
หลั ก การและความส าคั ญ ของการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและการน าไปใช้ กั บ งาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การศึกษา
กลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ มีการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นที่จริง
4057101

ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
The Philosophy of Environmental Education
ความหมายของปรัชญา โครงสร้างของปรัชญาได้แก่ อภิปรัชญา ความจริงแท้ และ
กฎของสรรพสิ่ ง และความเปลี่ ย นแปลง ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ และการเรี ย นรู้ ธรรมชาติ ข อง
องค์ ค วามรู้ จริ ย ศาสตร์ คุ ณ ค่ า ความดี ง าม และสุ น ทรี ย ภาพ และการตั ด สิ น ความถู ก ต้ อ ง
ในสังคมมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาตามแนวต่างๆ ของนักปรัชญา ได้แ ก่ สุขนิยม สันติ
นิยม มนุษย์นิยมฯลฯ เปรียบเทียบกับหลักการและวิธีดาเนินงานของสิ่งแวดล้อมศึกษาในปัจจุบัน
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
4057201
สิ่งแวดล้อมและการจัดการการเรียนรู้
3(3-0-6)
Environmental Learning and Learning Management
วิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ และกลไกในการรับรู้ เป้าหมายและพัฒนาการในการเรียนรู้
ของมนุษย์ในระยะต่างๆ การพัฒนาและการวิเคราะห์ตนเองในการเรียนรู้ องค์ประกอบที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ วิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ของบุคคลสาคัญ เปรียบเทียบกับหลักการเรียนรู้
ตามแนวพุทธศาสตร์ และหลักการเรียนรู้ของบุคคลต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้
เช่น สาระความรู้เกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติ ปรากฏการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ค่านิยมและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา สภาพแวดล้อมและปัจจัยประกอบของ
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย จุดหมายของการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
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4057202

สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1
1(0-2-1)
Seminar on Doctor of Philosophy 1
การแสวงหาประเด็นปัญหาที่นาไปสู่การวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ปัญหาการวิจัย หลักในการเขียนสาระการวิจัยและพัฒนาโครงร่างการวิจัยพอสังเขป
4057203

สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2
1(0-2-1)
Seminar on Doctor of Philosophy 2
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง การออกแบบวิธีศึกษาวิจัย การสร้างเครื่องมือ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับสรุปรายงานการวิจัย การเตรียมโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิทยานิพนธ์
4057204

สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3
1(0-2-1)
Seminar on Doctor of Philosophy 3
การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย โดยเฉพาะการเรียบเรี ยง
การน าเสนอผลการวิจั ย จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล การสรุป อภิ ป รายผล การเสนอแนะตลอดจน
การเขียนบทคัดย่อและการเผยแพร่งานวิจัย

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
4057301
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Statistics for Environmental Education
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคทางสถิติ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่ว ม ค่าสหสั มพันธ์ การถดถอย และ
การวิ เคราะห์ พ หุ ตั ว แปร เช่ น การวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ การวิเคราะห์ จ าแนก การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
4057302

การออกแบบวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Environmental Education
ความหมายของการวัด และประเมินผล การเรียนรู้ การวัดผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้
ทั้งการวัดความรู้ทางสติปัญ ญา เจตคติ ความตระหนัก ค่านิยม พฤติกรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การหาค่าความยากง่าย ความสอดคล้ อง และความเชื่อมั่นของแบบวัดต่างๆ การจัด
โครงสร้ างและการวางแผนการส ารวจสิ่ งแวดล้ อ มชุ ม ชน โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมชุมชน และบุคคล การฝึกปฏิบัติการออกแบบวัดและประเมินผล
4057303

สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3(1-4-4)
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Environmental Education and Sustainability
บทบาทของสิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษาในการพั ฒ นาชุ ม ชน ประเทศ และโลกโดยรวม
การวางแผนและปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชนตามแนวเศรษฐกิจ พอเพี ย งโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4057304

การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
3(3-0-6)
Administration on Environmental Education
หลักการบริหารที่ประยุกต์ใช้กับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา การบริหารงานสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในสถานศึกษา หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ตลอดจน
การบริหารจัดการฝึกอบรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
4056305
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม
3(3-0-6)
Holistic Environmental Management
หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ ชุ ม ชนอย่ างยั่ ง ยื น การเก็ บ ตั ว อย่ า ง
การวิเคราะห์และการเขียนรายงาน การศึกษาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
4057401

วิทยานิพนธ์
36, 48 และ 72 หน่วยกิต
Thesis
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย และเขียนผลการวิจัยใน
วิทยานิพนธ์ ให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกากับดูแลและควบคุมให้
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการนาเสนอผลต่อสาธารณะ
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3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1.

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์
ตาแหน่งทางวิชาการ:
รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
- Ph.D. (College Teaching)
North Texas State
University, U.S.A.
- C.A.S.
(Curriculum/supervisor)
Northern Ill. University,
U.S.A.
- M.A. (Environmental
Sciences-Teaching)
Governors State
University, U.S.A.
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ผลงานทางวิชาการ :
1. แบบเรียนภูมิศาสตร์
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (2553)
2. วารสารสิ่งแวดล้อม
ศึกษา สสศท:
บรรณาธิการ
3. นักสิ่งแวดล้อมศึกษา
มืออาชีพ (2553)
4. สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม: การย้อนอดีต
รากหญ้าสูภ้ าวะโลกร้อน
(2553)
5. ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยม
ศึกษา ตอนปลาย
(เขียนร่วม) พิมพ์ครั้งที่ 4
(2551)
6. ชีวิตและงาน ครูวินยั
วีระวัฒนานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2 (2551)
7. หลักการและแนว
ทางการปฏิบัติงานใน
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์พิมพ์
ครั้งที่ 2 (2550)
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (2546)

1. ปรัชญาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
2. สัมมนาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 1-3
3. สิ่งแวดล้อมศึกษากับ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
4. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และการปฏิบัติ

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554
12

2555
12

2556
12

2557
12
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
9. สิ่งแวดล้อมศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 3 (2546)
10. สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 3
(2541)
11. วิกฤตสิ่งแวดล้อมทาง
ตันแห่งการพัฒนา(2538)
12. การศึกษา
สิ่งแวดล้อม (2538)
งานวิจัย
1. การพัฒนาเกณฑ์
ประกันความเสี่ยงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
(2553)
2. การพัฒนาโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาต้นแบบ
(2551)
3. การพัฒนาเครือข่าย
สวัสดิการสาหรับผูพ้ ิการ
และผู้ยากไร้ จังหวัด
กาฬสินธุ์ (2551)
4. การประเมินศักยภาพ
องค์กรพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดมหาสารคาม
(2550)
5. การพัฒนาโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา (2546)
6.การติดตามผลผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2546)
7. การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาและทรัพยากร
ธรรมชาติท้องถิ่นในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและการศึกษา
จังหวัดนครนายก (2544)
8. หลักเกณฑ์และ
รูปแบบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่พึง

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
ประสงค์ (2543)
9. พฤติกรรมการทิ้งขยะ
ของผู้อยู่อาศัยริมลาน้า
เจ้าพระยาในเขต
กรุงเทพมหานคร (2533)
10. สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตามหลักพุทธรรม (2528)
บทความทางวิชาการ
1. สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
2. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียน
ประสบการณ์การ
ทางาน:
2554 คณะกรรมการ
จัดการประชุม 6th WEEC
2011 ประเทศออสเตรเลีย
2553 ศาสตรเมธี สาขา
สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ศึกษา
2552-ปัจจุบัน นายก
สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษา
แห่งประเทศไทย และ
บรรณาธิการวารสาร
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2551-2553 อาจารย์
และกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
2551 ประธานกรรมการ
ร่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
2551-2549 กรรมการ
ผู้ทรงวุฒิ สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์
2547-2551 อาจารย์และ
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

2.

ดร. บุญเลิศ วงค์โพธิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศษ.บ. (การศึกษานอก
ระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช

3

ดร.เปรมจิตร บุญสาย
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
- กศ.บ. (ชีววิทยา)

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามและประธาน
กรรมการหลักสูตร
ปริญญาเอกสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2541-2546 หัวหน้า
สาขาวิชาการอุดมศึกษา
ผู้อานวยการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2527-2541
รองผู้อานวยการ
ศูนย์ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานทางวิชาการ :
งานวิจัย
1. การพัฒนาเกณฑ์
ประกันความเสี่ยงต่อการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคม
ที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท
(2553)
ประสบการณ์การทางาน
2553 นักวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
2552-2538 ผู้ช่วย
บรรณารักษ์ห้องสมุด
ประชาชน อาเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานทางวิชาการ :
เอกสารประกอบการ
เรียน
1. ชีวเคมีพื้นฐาน
2. โครงการวิจัยทาง
ชีววิทยาประยุกต์ มนุษย์
กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต :
วิทยาศาสตร์และ

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแบบองค์รวม
2. สิ่งแวดล้อมศึกษา
3. การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ

12

12

12

12

1. ระเบียบวิธีวิจยั ทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2. สัมมนาการบริหาร
โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ
3. สัมมนาปัญหา
สิ่งแวดล้อม

12

12

12

12
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
เทคโนโลยี
4. เทคนิคการสอน
วิทยาศาสตร์ : ตาม
แนวคิด 5 ทฤษฎี
5. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

งานวิจัย
1. หัวหน้าโครงการวิจยั
การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเรื่อง ภูมิปัญญา
ทางวิทยาศาสตร์ด้าน
สมุนไพรสาหรับผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน
จังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรี และสระแก้ว
(2542)
2. หัวหน้าโครงการวิจยั
ของการใช้บทปฏิบัติการ
ชีววิทยาประยุกต์ที่มีต่อ
ความคิดขั้นสูงของ
นักศึกษาปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2542)
3. หัวหน้าโครงการวิจยั
การศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของพันธุ์พืชในเขต
วนอุทยานเขาใหญ่
ในส่วนพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี (2542)
4. หัวหน้าโครงการวิจยั
ผลของการเรียนแบบ
ร่วมมือ ร่วมใจ โดย
ใช้แผนที่มโนทัศน์ที่มีต่อ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความคิด
วิจารณญาณและทักษะ
ในการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบัน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

33
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
ราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2542)
5. การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อสมุนไพร
พึ่งตนเองสาหรับกลุ่ม
แม่บ้านจังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
ปทุมธานี (2542)
6. หัวหน้าโครงการวิจยั
ทุน พวส. สถาบันราชภัฎ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. หัวหน้าโครงการวิจยั
การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และ
องค์ประกอบที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการของ
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2541)
8. การพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง
“จุลินทรีย์กับการใช้
ประโยชน์จากสารเหลือ
ทิ้ง” สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรี และสระแก้ว
(2540)
บทความทางวิชาการ
1. “สอนวิทยาศาสตร์
อย่างไร : ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม” ในวารสาร
การเวก ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสถาบันราชภัฎ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2541)

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
2.“เครื่องใช้ในบ้าน” ใน
วารสารการเวก ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2542)
ประสบการณ์การทางาน
1. อาจารย์ผู้สอนวิชา
ชีววิทยาและเคมี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นเวลา 20 ปี
2. วิทยากรพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม
ศึกษาในเรื่องการจัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาตร์และ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นเวลา
กว่า 10 ปี
3. กรรมการตัดสิน
การประกวดโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ระดับประเทศ ของ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
4. กรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงการ
วิทยาศาตร์มธั ยมศึกษา
ระดับ ประเทศของ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. กรรมการตัดสินการ
ประกวดกิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาตร์รุ่นเยาว์
อื่นๆ
1. วิทยากรครูฝึกสอน
ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาการเสริมสร้าง

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
ความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น สถาบันราชภัฎ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. วิทยากรอบรมครู
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในเรื่อง
“การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง”
3. วิทยากรอบรมครู
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในเรื่อง
“การปฏิรูปการเรียนรู้
ตามแนวคิด 5 ทฤษฎี”
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ครู คณะคุรุศาสตร์
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. วิทยากรอบรมครู
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในเรื่อง
“การวิจยั ในชั้นเรียน”
5. อาจารย์พิเศษใน
รายวิชาการพัฒนา
หลักสูตรของนิสิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญา
เอกของ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
6. อาจารย์พิเศษสอน
นักศึกษาสอนตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ต้องไป
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครู ตาม
โครงการอบรมครู ตชด.
ของสถาบันราชภัฎ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจเครื่องมือวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาของนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎี

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ชื่อ-นามสกุล

4

ดร. อรวรรณ ภัสสรศิริ
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- Ph.D. (Environment and
Resource Studies)
International)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

ดร.สุเทพ บุญซ้อน
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
8. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการ :
1. English for
Communication.
Valaya Alongkorn
Rajabhat University.
2550.
2. Tradition and
Preparation of Mon
People’s Khao Thip
in Pathum Thani.
2551.
(National Research
Council of Thailand)
3. Impacts of
Preparation of Mon
People’s Khao Thip
to the Environment.
2551. The Second
International
Environmental Best
Practices Conference
and AGFES
Educational
Workshop 14-18
September 2009,
Cracow, Poland

ผลงานทางวิชาการ :
1. การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบการ

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

1. ภาษาอังกฤษสาหรับ
ดุษฎีบัณฑิต 1-2
2. การบริหารงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา

12

12

12

12

1. สถิติขั้นสูงเพื่อการ
วิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
2. การออกแบบวัดและ

12

12

12

12
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ชื่อ-นามสกุล
วุฒิการศึกษา:
- ศศ.ด. (ประชากรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศศ.ม. (ประชากรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ประเมินผลของสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน
2. การประเมินผล
โครงการ การสร้างงานใน
ชนบท (ภาคกลาง)(2549)
3. กรรมการประเมิน
ภายนอกวิทยาลัยชุมชน
(สระแก้ว และอุทยั ธานี)
(2548)
4. การประเมินผลภาย
นอก ชุดโครงการ “ชีวิต
สาธารณะ” กองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (2547)
5. การวางแผนกลยุทธ์
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ของกรมสรรพสามิต
กรมที่ดิน สานักงาน
ศาลปกครองสานักงาน
นโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม
(2544-2546)
6. การกาหนดวิสัยทัศน์
ของกรมประมง (2544)
7. การจัดทาคู่มือการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 5 เล่ม (2543-2544)
8. การประเมินภายใน
โครงการรุ่งอรุณ
(2542-2543) ของ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ดาเนินการในเขตพื้นที่
30 จังหวัด
9. พฤติกรรมการท่อง
เที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (2538)
10. การยอมรับ
นวัตกรรมในโครงการ
อิสานเขียว :กรณีศึกษา
การปลูกยางพารา(2532)
11. การประมินผล
โครงการสร้างงานใน

ประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
3. การวิจยั เชิงคุณภาพ
สาหรับสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
4. สัมมนาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 1-3

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

ชนบท (ภาคเหนือและ
ภาคใต้) (2531)
12. การประเมินผลโครง
การประชาอาสาเพือ่
พัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก
จังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดอุบลราชธานี
(2531)
12. การประมินผลโครง
การสร้างงานในชนบท
(ภาคใต้) (2530)
ประสบการณ์การทางาน
1. รองผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
2. ประธานกรรมการ
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา
3. อาจารย์ประจา
โปรแกรม
รัฐประศาสนศาสตร์
4. กรรมการสภามหา
วิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ ปี
2548-2550
5. กรรมการประเมิน
ภายนอกระดับอุดมศึกษา
ของ สมศ.

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1.

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์
ตาแหน่งทางวิชาการ:
รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
- Ph.D. (College Teaching)
North Texas State
University, U.S.A.
- C.A.S.
(Curriculum/supervisor)
Northern Ill. University,

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ผลงานทางวิชาการ :
1. แบบเรียนภูมิศาสตร์
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (2553)
2. วารสารสิ่งแวดล้อม
ศึกษา สสศท:
บรรณาธิการ
3. นักสิ่งแวดล้อมศึกษา
มืออาชีพ (2553)
4. สิ่งแวดล้อมและ

1. ปรัชญาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
2. สัมมนาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 1-3
3. สิ่งแวดล้อมศึกษากับ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
4. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และการปฏิบัติ

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554
12

2555
12

2556
12

2557
12
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ชื่อ-นามสกุล
U.S.A.
- M.A. (Environmental
Sciences-Teaching)
Governors State
University, U.S.A.
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
วัฒนธรรม: การย้อนอดีต
รากหญ้าสูภ้ าวะโลกร้อน
(2553)
5. ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยม
ศึกษา ตอนปลาย
(เขียนร่วม) พิมพ์ครั้งที่ 4
(2551)
6. ชีวิตและงาน ครูวินยั
วีระวัฒนานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2 (2551)
7. หลักการและแนว
ทางการปฏิบัติงานใน
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์พิมพ์
ครั้งที่ 2 (2550)
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (2546)
9. สิ่งแวดล้อมศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 3 (2546)
10. สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 3
(2541)
11. วิกฤตสิ่งแวดล้อมทาง
ตันแห่งการพัฒนา(2538)
12. การศึกษา
สิ่งแวดล้อม (2538)
งานวิจัย
1. การพัฒนาเกณฑ์
ประกันความเสี่ยงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
(2553)
2. การพัฒนาโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาต้นแบบ
(2551)
3. การพัฒนาเครือข่าย
สวัสดิการสาหรับผูพ้ ิการ
และผู้ยากไร้ จังหวัด
กาฬสินธุ์ (2551)
4. การประเมินศักยภาพ
องค์กรพัฒนาเกษตรกร

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
จังหวัดมหาสารคาม
(2550)

5. การพัฒนาโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา (2546)
6.การติดตามผลผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2546)
7. การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาและทรัพยากร
ธรรมชาติท้องถิ่นในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและการศึกษา
จังหวัดนครนายก (2544)
8. หลักเกณฑ์และ
รูปแบบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่พึง
ประสงค์ (2543)
9. พฤติกรรมการทิ้งขยะ
ของผู้อยู่อาศัยริมลาน้า
เจ้าพระยาในเขต
กรุงเทพมหานคร (2533)
10. สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตามหลักพุทธรรม (2528)
บทความทางวิชาการ
1. สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
2. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียน
ประสบการณ์การ
ทางาน:
2554 คณะกรรมการ
จัดการประชุม 6th WEEC
2011 ประเทศออสเตรเลีย
2553 ศาสตรเมธี สาขา
สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ศึกษา
2552-ปัจจุบัน นายก
สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษา
แห่งประเทศไทย และ
บรรณาธิการวารสาร

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

12

12

12

12

สิ่งแวดล้อมศึกษา
2551-2553 อาจารย์
และกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
2551 ประธานกรรมการ
ร่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
2551-2549 กรรมการ
ผู้ทรงวุฒิ สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์
2547-2551 อาจารย์และ
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และประธานกรรมการ
หลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

2.

ดร. บุญเลิศ วงค์โพธิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศษ.บ. (การศึกษานอก
ระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช

2541-2546 หัวหน้า
สาขาวิชาการอุดมศึกษา
ผู้อานวยการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2527-2541 รอง
ผู้อานวยการศูนย์ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานทางวิชาการ :
งานวิจัย
1. การพัฒนาเกณฑ์
ประกันความเสี่ยงต่อการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคม
ที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท
(2553)
ประสบการณ์การทางาน
2553 นักวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแบบองค์รวม
2. สิ่งแวดล้อมศึกษา
3. การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
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ดร.เปรมจิตร บุญสาย
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
- กศ.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
อุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
2552-2538 ผู้ช่วย
บรรณารักษ์ห้องสมุด
ประชาชน อาเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลงานทางวิชาการ :
เอกสารประกอบการเรียน

1. ชีวเคมีพื้นฐาน
2. โครงการวิจัยทาง
ชีววิทยาประยุกต์ มนุษย์
กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต :
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. เทคนิคการสอน
วิทยาศาสตร์ : ตาม
แนวคิด 5 ทฤษฎี
5. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

งานวิจัย
1. หัวหน้าโครงการวิจยั
การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเรื่อง ภูมิปัญญา
ทางวิทยาศาสตร์ด้าน
สมุนไพรสาหรับผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน
จังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรี และสระแก้ว
(2542)
2. หัวหน้าโครงการวิจยั
ของการใช้บทปฏิบัติการ
ชีววิทยาประยุกต์ที่มีต่อ
ความคิดขั้นสูงของ
นักศึกษาปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2542)

3. หัวหน้าโครงการวิจยั
การศึกษาความ

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

1. ระเบียบวิธีวิจยั ทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2. สัมมนาการบริหาร
โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ
3. สัมมนาปัญหา
สิ่งแวดล้อม

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

12

12

12

12
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ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
หลากหลายทางชีวภาพ
ของพันธุ์พืชในเขต
วนอุทยานเขาใหญ่
ในส่วนพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี (2542)
4. หัวหน้าโครงการวิจยั
ผลของการเรียนแบบ
ร่วมมือ ร่วมใจ โดย
ใช้แผนที่มโนทัศน์ที่มีต่อ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความคิด
วิจารณญาณและทักษะ
ในการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์(2542)
5. การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อสมุนไพร
พึ่งตนเองสาหรับกลุ่ม
แม่บ้านจังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
ปทุมธานี (2542)
6. หัวหน้าโครงการวิจยั
ทุน พวส. สถาบันราชภัฎ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. หัวหน้าโครงการวิจยั
การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และ
องค์ประกอบที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการของ
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2541)
8. การพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
“จุลินทรีย์กับการใช้
ประโยชน์จากสารเหลือ
ทิ้ง” สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดนครนายก
ปราจีนบุรี และสระแก้ว
(2540)
บทความทางวิชาการ
1. “สอนวิทยาศาสตร์
อย่างไร : ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม” ในวารสาร
การเวก ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสถาบันราชภัฎ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2541)
2.“เครื่องใช้ในบ้าน” ใน
วารสารการเวก ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2542)
ประสบการณ์การทางาน
1. อาจารย์ผู้สอนวิชา
ชีววิทยาและเคมี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นเวลา 20 ปี
2. วิทยากรพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม
ศึกษาในเรื่องการจัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาตร์และ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นเวลา
กว่า 10 ปี
3. กรรมการตัดสิน
การประกวดโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
ระดับประเทศ ของ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
4. กรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงการ
วิทยาศาตร์มธั ยมศึกษา
ระดับ ประเทศของ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. กรรมการตัดสินการ
ประกวดกิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาตร์รุ่นเยาว์
อื่นๆ
1. วิทยากรครูฝึกสอน
ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น สถาบันราชภัฎ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. วิทยากรอบรมครู
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในเรื่อง
“การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง”
3. วิทยากรอบรมครู
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในเรื่อง
“การปฏิรูปการเรียนรู้
ตามแนวคิด 5 ทฤษฎี”
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ครู คณะคุรุศาสตร์
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. วิทยากรอบรมครู
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในเรื่อง
“การวิจยั ในชั้นเรียน”
5. อาจารย์พิเศษใน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ดร. อรวรรณ ภัสสรศิริ
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- Ph.D. (Environment and
Resource Studies)
International)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
รายวิชาการพัฒนา
หลักสูตรของนิสิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญา
เอกของ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
6. อาจารย์พิเศษสอน
นักศึกษาสอนตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ต้องไป
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครู ตาม
โครงการอบรมครู ตชด.
ของสถาบันราชภัฎ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจเครื่องมือวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์
ศึกษาของนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
8. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการ :
1. English for
Communication.
Valaya Alongkorn
Rajabhat University.
2550.
2. Tradition and
Preparation of Mon
People’s Khao Thip
in Pathum Thani.
2551.
(National Research
Council of Thailand)
3. Impacts of
Preparation of Mon

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

1. ภาษาอังกฤษสาหรับ
ดุษฎีบัณฑิต 1-2
2. การบริหารงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

12

12

12

12
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ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

12

12

12

12

People’s Khao Thip
to the Environment.
2551. The Second
International
Environmental Best
Practices Conference
and AGFES
Educational
Workshop 14-18
September 2009,
Cracow, Poland
5

ดร.สุเทพ บุญซ้อน
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- ศศ.ด. (ประชากรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศศ.ม. (ประชากรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานทางวิชาการ :
1. การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบการ
ประเมินผลของสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน
2. การประเมินผล
โครงการ การสร้างงานใน
ชนบท (ภาคกลาง)(2549)
3. กรรมการประเมิน
ภายนอกวิทยาลัยชุมชน
(สระแก้ว และอุทยั ธานี)
(2548)
4. การประเมินผลภาย
นอก ชุดโครงการ “ชีวิต
สาธารณะ” กองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (2547)
5. การวางแผนกลยุทธ์
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ของกรมสรรพสามิต
กรมที่ดิน สานักงาน
ศาลปกครองสานักงาน
นโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม
(2544-2546)
6. การกาหนดวิสัยทัศน์
ของกรมประมง (2544)
7. การจัดทาคู่มือการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 5 เล่ม (2543-2544)

1. สถิติขั้นสูงเพื่อการ
วิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
2. การออกแบบวัดและ
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
3. การวิจยั เชิงคุณภาพ
สาหรับสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
4. สัมมนาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 1-3
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
8. การประเมินภายใน
โครงการรุ่งอรุณ
(2542-2543) ของ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ดาเนินการในเขตพื้นที่
30 จังหวัด
9. พฤติกรรมการท่อง
เที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (2538)
10. การยอมรับ
นวัตกรรมในโครงการ
อิสานเขียว :กรณีศึกษา
การปลูกยางพารา(2532)
11. การประมินผล
โครงการสร้างงานใน
ชนบท (ภาคเหนือและ
ภาคใต้) (2531)
12. การประเมินผลโครง
การประชาอาสาเพือ่
พัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก
จังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดอุบลราชธานี
(2531)
12. การประมินผลโครง
การสร้างงานในชนบท
(ภาคใต้) (2530)
ประสบการณ์การทางาน
1. รองผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ
2. ประธานกรรมการ
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา
3. อาจารย์ประจา
โปรแกรม
รัฐประศาสนศาสตร์
4. กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์
ปี 2548-2550
5. กรรมการประเมิน
ภายนอกระดับอุดมศึกษา
ของ สมศ.

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1.

ชื่อ-นามสกุล
ศ.ระพี สาคริก
ตาแหน่งทางวิชาการ :
ศาสตราจารย์.
วุฒิการศึกษา:
- ปร.ด. (กิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปร.ด. (กิตติมศักดิ์) สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
เชียงใหม่
- ปร.ด. (กิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปร.ด. (กิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- วท.บ. (ปฐพีวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
ผลงานทางวิชาการ:
เอกสาร/ตารา/หนังสือ
ปัจจุบัน ผลงานด้านการ
เชื่อมโยงแนวคิดในการ
อนุรักษ์กับการพัฒนาให้
เข้ามาเป็นหนึ่งเดียว
ประสบการณ์การทางาน:
2531 เข้ารับตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของทบวงมหาวิทยาลัย
และดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสภามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา

2554
1. สิ่งแวดล้อมศึกษากับ 6
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน

2555
6

2556
6

2557
6

6

6

6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.

ศ.ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
ตาแหน่งทางวิชาการ :
ศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
- Dr.PH. (HEALTH
EDUCATION AND
BEHAVIORAL SCIENCE)

และเป็นกรรมการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2523 อาจารย์ประจา
ภาควิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2521 จัดประชุม
กล้วยไม้โลกครั้งที่ 9
ณ ประเทศไทย
2519 ดารงตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 2 สมัย
2495 ริเริ่มโครงการ
พัฒนาวงการกล้วยไม้ไทย
2493 อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2490 สถานีทดลอง
กสิกรรม จ.เชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ:
1. การพัฒนาคุณภาพ
เอกสาร/ตารา/หนังสือ
ชีวติ แบบองค์รวม
1. "Diversity in genes
Responsible for Life
style related Diseases
in Asia - Pacific
Region." Asia - Pacific

6
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ชื่อ-นามสกุล
SCHOOL OF
PUBLIC HEALTH,
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AT BERKELEY, U.S.A..
- M.PH.C. (HEALTH
EDUCATION AND
BEHAVIORAL SCIENCE)
SCHOOL OF
PUBLIC HEALTH,
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AT BERKELEY, U.S.A.
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยม)

3

ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

Journal of Public
Health. (เขียนร่วม)
2. บทที่ 7 อาหารและ
สุขภาพกับสังคมมนุษย์,"
ใน มนุษย์กับสังคม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. พฤติกรรมองค์การและ
สถานการณ์โรคเอดส์.
(2538)
ประสบการณ์การ
ทางาน:
ปัจจุบัน กรรมการอ่าน
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์และ
ข้าราชการ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยบูรพา
- คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์พิเศษ
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร,
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสบการณ์การ
1. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ:
ศาตราจารย์
วุฒิการศึกษา
- อ.ว. (อายุรศาสตรทั่วไป)
แพทยสภา
- อ.ว. (ประสาทวิทยา)
แพทยสภา
- Fellow, Royal College of
Physicians of London
(F.R.C.P.Lond.)
- Fellow qua Physician,
Royal College of Physicians
and
Surgeons of Glasgow
(F.R.C.P. Glasg.)

-นพ.บ. (แพทยศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4

รศ.ดร.วิไลลักษณ์
รัตนเพียรธัมมะ
ตาแหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
- ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- สค.ม. (สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน
ทางาน:
ปัจจุบัน ราชบัณฑิต สานัก
วิทยาศาสตร์ ประเภท
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาแพทยศาสตร์
2546-2550 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2544-2550 กรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมิน
ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544-2546 เลขานุการ
สานักวิทยาศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน
2543-2546 คณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2543-2544 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
2541-2542 ประธาน
โครงการจัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2539-2541 คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล และ
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2540-2541 ประธานที่
ประชุมคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ผลงานทางวิชาการ:
เอกสาร/ตารา/หนังสือ
1. การบริหารสิ่งแวดล้อม
2. มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
งานวิจัย
1. แนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ศึกษากรณีชุมชนตลาดน้า

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

และการปฏิบัติ

1. การวิจยั เชิงคุณภาพ
สาหรับสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
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ชื่อ-นามสกุล
- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

5

ผศ.ดร. เถลิงศก โสมทิพย์
ตาแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
- Ph.D. (Ed. Admin.)
Illinois State University,
Normal, U.S.A.
- M.A. in Ed. (Curriculum,
Teaching Reading)
Eastern Kentucky
University, Richmond
U.S.A.
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย วิชาการศึกษา
ประสานมิตร

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

อัมพวา อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
(2550)
2. มโนทัศน์และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเกริก
บทความทางวิชาการ
1. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ตลาดน้าอัมพวา : การ
ท่องเที่ยวและการจัดการ
3. ตลาดน้าท่าคา : การ
จัดการ
ประสบการณ์การทางาน
หัวหน้าสาขาวิชานโยบาย
และการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และ
กรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกริก
เอกสาร/ตารา/หนังสือ
1. Word Study and
English Grammar
(ตาราอ้างอิง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
และมหาวิทยาลัย)
จัดพิมพ์จาหน่ายเอง
2. เรียนอังกฤษจากภาพ
เล่ม 1–10 สานักพิมพ์
โอเดียนสโตร์
งานวิจัย
1. การศึกษาสภาพการ
จัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
ในโครงการนาร่อง
(2545)
2. อาจารย์ประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.1 การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ สาขาการ
บริหารการศึกษา
2.2 วิจัยระดับ

1. ภาษาอังกฤษสาหรับ
ดุษฎีบัณฑิต 1
1. ภาษาอังกฤษสาหรับ
ดุษฎีบัณฑิต 2

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

ปริญญาโทสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
บทความทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาทฤษฎีองค์การ
และการบริหารการศึกษา
2. วิจัยโครงการนาร่อง
การบริหารเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. งานแปล บทความวิจยั
เพื่อนาเสนอ
International
Conference
ประสบการณ์การทางาน:

6

ผศ.ดร. ปัญญา หมั่นเก็บ
ตาแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
-ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
-M.Sc.
(Agricultural System)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- อาจารย์สอนหลักการ
บริหารการศึกษา
มหาบัณฑิต
- หัวหน้าภาควิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก สอนระดับ
ปริญญาโท
- หัวหน้าภาควิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร สอนระดับ
ปริญญาเอก การบริหาร
การศึกษาดุษฏีบัณฑิต
-2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าภาควิชา
ภาษาอังกฤษ
ผลงานทางวิชาการ:
การพัฒนาหลักสูตร
เอกสาร/ตารา/หนังสือ
ชุมชน
1. สิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนา
2. แนวคิดและ
กระบวนทัศน์
ในการพัฒนาสังคม
งานวิจัย
1. ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อข้าว
หอมมะลิอินทรียข์ อง
ผู้บริโภคในเขต

54
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

กรุงเทพมหานคร (2551)
2. ผลของน้าส้มควันไม้
จากไม้ไผ่ต่อการ
เจริญเติบโตของคะน้า
และกวางตุ้ง (2552)
ประสบการณ์การทางาน:

7

ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบาใจ
ตาแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
- กศ.ด. (เทคโนโลยี
การศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

2538-2543 เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและ
แผน สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
2546-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ผลงานทางวิชาการ :
1. สิ่งแวดล้อมศึกษา
เอกสาร/ตารา/หนังสือ
1. การถ่ายภาพเบื้องต้น
2. การถ่ายทาภาพสี
งานวิจัย
1. องค์ประกอบทาง
กายภาพในการผลิต
หนังสือสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. การพัฒนา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ
การเรียนรู้
บทความทางวิชาการ
1. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. เทคโนโลยีทางด้าน
จริยธรรม
ประสบการณ์การทางาน
2545-ปัจจุบัน อาจารย์
พิเศษมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ระดับปริญญาเอก
2543-2545 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ

55
ลาดับ

8

9

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

2516-2545 อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ
ผศ.ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ
ผลงานทางวิชาการ :
ตาแหน่งทางวิชาการ :
เอกสาร/ตารา/หนังสือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. สิ่งแวดล้อมกับการ
วุฒิการศึกษา:
พัฒนา
- ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
2. แนวคิดและกระบวน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทัศน์ในการพัฒนาสังคม
- พบ.ม. (พัฒนาสังคม)
งานวิจัย
สถาบัน
1. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่เสริมสร้างคุณค่า
- กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ชุมชนชายแดนลุ่มน้า
มหาสารคาม
เหือง-โขง (2552)
2. โครงการพัฒนาการจัด
การพลังงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (2549)
บทความทางวิชาการ
1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมไทย
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
ประสบการณ์การทางาน
2521-ปัจจุบัน อาจารย์
สอนระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.คมศร วงษ์รักษา
1. คณะกรรมการ
ตาแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
อาจารย์
รายงานการประเมินระดับ
วุฒิการศึกษา:
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
- ค.ด. (การวัดและ
อาชีวศึกษาของ สมศ.
การประเมินผล)
2. วิทยากรอบรมผู้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเมินอภิมานและ
- สค.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) ผู้ประเมินภายนอกระดับ
มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์)
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. อาจารย์พิเศษสอนและ
- น.บ. (นิติศาสตร์)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับปริญญา
สุโขทัยธรรมาธิราช
โท, ปริญญาเอกของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

1. การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ

6

6

6

6

1. การออกแบบวัดและ
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ศึกษา

6

6

6

6

56
ลาดับ

10

ชื่อ-นามสกุล

ดร.ชัยณรงค์ ปญฺญาวชิโร
ตาแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- พธ.บ. (การสอนสังคม)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ฯลฯ
4. วิทยากรบรรยาย
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา,
การวัดผลประเมินผล,
การวิจยั การจัดทาผลงาน
ทางวิชาการให้กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น รร.จปร.
กรมประชาสัมพันธ์
กรมยุทธศึกษา, ทหารเรือ
ผลงานทางวิชาการ:
1. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
งานวิจัย
และการปฏิบัติ
1. การส่งเสริมระบบการ
คิดเชิงจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีสอน
แบบพระพุทธชินราช
2. การมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการจัดการ
ขยะชุมชนในเขตเทศบาล
นครเมืองพิษณุโลก
บทความทางวิชาการ
1. Promotion of the
Environmental,
Ethical Thinking
System Using the
Buddha Chinnaraj
Teaching Approach.
(Medwell mg
Journals : Social
Science 5(9) : 927 –
930, 2008)
2. พระพุทธศาสนากับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์การ
ทางาน:
2552–ปัจจุบัน อาจารย์
พิเศษ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราช

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

57
ลาดับ
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ชื่อ-นามสกุล

ดร. ธวัดชัย ธานี
ตาแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช พิษณุโลก
และอาจารย์สอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม
สานักศาสนศึกษา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ:
1. สิ่งแวดล้อมกับการ
1. พืชสกุลพริกไทย
พัฒนาที่ยั่งยืน
ชนิดใหม่ของโลก
2. พืชสกุลพริกไทย
ในประเทศไทย
งานวิจัย
1. Genetic
Relationship of the
Primates in Thailand
Using AFLP Technique
2. Genetic diversity of
genus Nepenthes in
Thailand using ISSR
markers
3. Species diversity of
genus Piper in
Thailand

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

6

6

6

6

ประสบการณ์การทางาน:

1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. อาจารย์ประจาคณะ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ ผลงานทางวิชาการ:
ตาแหน่งทางวิชาการ
: เอกสาร/ตารา/หนังสือ
อาจารย์
1. การสอนโดยใช้
วุฒิการศึกษา:
กระบวนการวิจัย
- ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ในชัน้ เรียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. การสอนโดยโครงงาน
- กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. การจัดการเรียนรู้แบบ
- กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย บูรณาการ
ศรีนคริทรวิโรฒ บางเขน
งานวิจัย

1. ภาวะผู้นา
สิ่งแวดล้อมศึกษา

58
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

1. โครงการวิจัยการจัด
สิ่งแวดล้อมศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอินโดจีน
2. การแก้ปญ
ั หาความ
สนใจเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยวิธกี าร
เรียนรู้แบบสืบค้น
บทความทางวิชาการ
1. เทคนิคการสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.2
2. สิ่งแวดล้อมศึกษากับ
การแก้ปญ
ั หาสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์การทางาน:

13

2551-ปัจจุบัน อาจารย์
ประจาตามสัญญาจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
2533-2549 อาจารย์ 1
ระดับ 3 โรงเรียนอุดม
ดรุณี จ.สุโขทัย
2549-2551 ครูอันดับ
คศ.2 วิทยาลัยสารพัดช่าง
สุโขทัย
ดร. วิญญู สะตะ
ผลงานทางวิชาการ:
1. สิ่งแวดล้อมกับการ
ตาแหน่งทางวิชาการ:
เอกสาร/ตารา/หนังสือ
พัฒนาที่ยั่งยืน
อาจารย์
1. ชีวประวัติคนดีและ
วุฒิการศึกษา:
นักต่อสู้แห่งภาคอีสาน
- ปร.ด. (สิ่งแวดแวดล้อม
2. อีสานอย่าร้องให้
ศึกษา)
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. วิถีชุมชนก่อนและหลัง
- ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการ การสร้างเขื่อนลาปาว
พัฒนา)
2. การประเมินผล
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
ประสิทธิภาพขององค์กร
- น.บ. (นิติศาสตร์)
เกษตรกรที่ได้รับการ
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สนับสนุนจากกองทุน
ฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัด
มหาสารคาม
บทความทางวิชาการ
1. Environment
Changes of Lampao
Dam Communities in
Northeast Thailand

59
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

2. Community Ways
of life Before and
After the Construction
of Lampao Dam in
Northeast Thailand.
ประสบการณ์การทางาน:
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ดร. สม นาสะอ้าน
ตาแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสารคาม
- ศศ.ม. (การบริหารการ
พัฒนา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สส.บ. (อาชีวอนามัย)
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

2552-ปัจจุบัน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กร
ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
และกองบรรณาธิการ
วารสารเสียงชาวบ้าน
2552-2553 อาจารย์
พิเศษมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิดต์
ศูนย์อาเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์
2547-ปัจจุบัน หัวหน้า
สานักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดมหาสารคาม
ผลงานทางวิชาการ:
1. การบริหารงาน
เอกสาร
สิ่งแวดล้อมศึกษา
1. คู่มือกระบวนการ
พัฒนาชุมชนอยู่เย็นเป็น
สุขภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่
ดีมีสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี 2550
2. แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพจังหวัด
กาฬสินธุ์ ปี 2551-2555
งานวิจัย
1. การวิจยั เชิงปฏิบัติเพื่อ
พัฒนารูปแบบการบูรณา
การเครือข่ายกองทุน
สวัสดิการชุมชนในระดับ
อาเภอ อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ (2550)
2. การประเมินการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุป์ ี 2551
ประสบการณ์การทางาน:

1. ปัจจุบัน นักวิชาการ
สาธารณสุข ระดับ
ชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผน และ

60
ลาดับ
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ประเมินผล กลุ่มพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ปัจจุบัน ทีป่ รึกษาและ
วิทยากรจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ปัจจุบัน ทีป่ รึกษาและ
วิทยากรจัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้
โรงพยาบาลโพนทอง
จ.ร้อยเอ็ดปี 2551
4. ปัจจุบัน ทีป่ รึกษาและ
วิทยากรจัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ให้กับหน่วยงานในสังกัด
สสจ.กาฬสินธุ์
5. ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคามระดับ
บัณฑิตศึกษา
ดร. สนอง ทองปาน
ผลงานทางวิชาการ:
1. สิ่งแวดล้อมศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
: งานวิจัย
อาจารย์
1. ระบบบาบัดน้าเสียที่
วุฒิการศึกษา:
เหมาะสมในสถานศึกษา :
- กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) แหล่งเรียนรู้ด้าน
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ สิ่งแวดล้อมศึกษา สาหรับ
- กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) โรงเรียนขยายโอกาส
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ สังกัดกรุงเทพมหานคร
- กศ.บ. (ฟิสกิ ส์)
(2550)
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 2. การใช้เชื้อรา
Trichoderma spp. เพื่อ
ควบคุมโรครากเน่าและ
โค่นเน่าของต้นราชินีหิน
อ่อน Scindapsus
aureus ที่เกิดจากเชื้อรา
Phytophthora
parasitica (Dastur.)
(2551)
ประสบการณ์การทางาน
ปัจจุบัน อาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6
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ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

6

6

6

6

สาขาการมัธยม
กลุ่มการสอนสิ่งแวดล้อม
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ
และรองผู้อานวยการ
สถาบันสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ
16

ดร. สุวัฒน์ จิตต์จันทร์
ตาแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- พบ.ม. (รัฐศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์การทางาน:

1. การวิจยั เชิงคุณภาพ
2552–ปัจจุบัน กรรมการ สาหรับสิ่งแวดล้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงาน
ศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
จังหวัดยโสธร
2544–ปัจจุบัน อาจารย์
พิเศษมหาวิทยาลัยมหา
มงกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร
2537–2551 ทนายความ
คุรุสภาประจาจังหวัด
ยโสธร
2550 คณะกรรมการสภา
ราชทัณฑ์ จังหวัดยโสธร
2525–2527 อาจารย์
สอนโรงเรียนพลพานิชยการ

17

ดร. อดิศักดิ์ สิงห์สีโว
ตาแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
- กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- กศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

จังหวัดขอนแก่น
ผลงานทางวิชาการ:
1. การวิจยั เชิงคุณภาพ
งานวิจัย
สาหรับสิ่งแวดล้อม
1. การพัฒนาโรงเรียน
ศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษาต้นแบบ
(2553)
2 .การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเรื่องปริมาณ
สารสัมพันธ์ที่เน้นพัฒนา
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ (2549)
ประสบการณ์การทางาน
2552 - ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2550-ปัจจุบัน

62
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การทางาน

รายวิชาที่รบั ผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/
ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

กรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2549 - ปัจจุบัน
อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สิบเอก ดร. อุทยั จันทร์กอง
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
- ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
วิทยาลัยครูเทพสตรี

ผลงานทางวิชาการ
1. การบริหารงาน
งานวิจัย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
1. รายงานการวิจยั การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาใน
อุทยานประวัติศาสตร์ศรี
เทพ อาเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ (2551)
2. การส่งเสริมกิจกรรม
การอนุรักษ์ลุ่มน้าป่าสัก
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
(2551)
ประสบการณ์การทางาน:

ปัจจุบัน ครูชานาญการ
พิเศษ โรงเรียนบ้าน
แควป่าสัก
2523 โรงเรียนนักเรียน
นายสิบทหารบก
อาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการพัฒนาวิชาชีพในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม อันนาไปสู่การตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์กร และสังคมโดยรวม โดยมีกระบวนการในการทาวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน และต้อง
นาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ

63
วิท ยานิ พ นธ์ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจท าการวิ จั ย ต้ อ งสามารถอธิ บ ายได้ โดยทฤษฎี ที่ น ามาใช้ ใน
การศึกษา และได้องค์ความรู้ใหม่หรือการพัฒนาวิชาชีพ ต้องมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ โดยกาหนด
ขอบเขตการดาเนินการที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ กษามี ความรู้ ในเนื้ อหาของสิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษา มี ความเชี่ ยวชาญในการท าวิจั ย และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นาไปใช้พัฒนาองค์กร สังคม และประเทศได้
5.3 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร
5.4 จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1
จานวน 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2
จานวน 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1
จานวน 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2
จานวน 72 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงสาหรับให้คาปรึกษา และแนะนา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา การให้ข้อมูล
เบื้องต้นทีเ่ กี่ยวกับข่าวสาร และงานวิจัยที่ทันสมัย รวมไปถึงแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลความก้าวหน้าของวิท ยานิพนธ์ จากการเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และประเมินผลสาเร็จจากวิทยานิพนธ์ที่ได้สอบปกป้องวิทยานิพนธ์แบบ
เปิดสาธารณะ โดยดาเนินการตามกระบวนการและมาตรฐานการทาวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกาหนดไว้ ดังนี้
5.6.1 สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครบถ้วนเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ
ขอทาวิทยานิพนธ์
5.6.2 สอบผ่ า นเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ สอบผ่ า นการสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ โดย
คณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด้ ว ยคณาจารย์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยานิ พ นธ์
จากมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภายนอก
5.6.3 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่ ว นหนึ่ งของผลงานได้รั บ การยอมรับ ให้ ตีพิ ม พ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิ ม พ์ ท างวิช าการที่ มีก รรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือวารสารวิ ชาการที่มี
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
ตลอดจนการมีวินัยในตัวเอง

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
1. มี ก ารแนะน าให้ มี ก ารแต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บง่ า ย
มีการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียน การใช้ไฟฟ้า พลังงานที่
ประหยัดและการดูแลรักษาความสะอาดร่วมกัน
2. ปฏิบัติตัวกับอาจารย์ด้วยความเคารพ นอบน้อมและ
ศรัทธา ร่วมกันรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรม
ทั้งในและนอกชั้นเรียน ทั้งอาจารย์และนักศึกษา
3 . ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ ใน ชุ ม ช น เพื่ อ
การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาชุ ม ชนทั้ งทางด้า น
กายภาพและชีวภาพ เศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
4. อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ ใ น การด ารงชี วิ ต อย่ า งป ระห ยั ด เช่ น
การแต่งกาย การใช้อยู่อาศัย การกินอาหาร และ
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ลดความฟุ่มเฟือย
1. มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มของผู้เรียน
เช่น กลุ่มวิชาการ กลุ่มบริการ กลุ่มธุรการ ฯลฯ
2. มอบหมายประเด็นการค้นคว้า และนาเสนอประเด็น
สาระการเรี ย น รู้ แล ะมี ส่ ว น ร่ ว มใน การเรี ย น รู้
อยู่ตลอดเวลา
3. มี ก ารก ากั บ ให้ ส่ ง งานตรงตามเวลาและศึ ก ษา
ประเด็นสาระการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
4. มี กิ จ กรรมให้ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ในการแสวงหาองค์
ความรู้ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการ
สาระความรู้ที่สัมพันธ์กันไว้
5. การท ากิ จ กรรมการสื่ อ สารสาระทางสิ่ งแวดล้ อ ม
ผ่านการพูดและเขียนอย่างมีระบบ เข้าใจง่าย และผู้รับ
ข้อมูลเข้าใจได้ง่าย
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คุณลักษณะพิเศษ
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อ
เวลา และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
1. มีการแนะนาการเข้าเรียนให้ตรงเวลา รับผิดชอบ
ต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย ไม่รบกวนผู้อื่นในขณะมีการ
เรียนการสอน ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมชั้นด้วย
ความเต็มใจ และมุ่งมั่น ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้
ได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. อาจารย์ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างในการเข้าสอนและ
เตรียมการสอนและแสดงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือ
ชุมชน-สังคมในการเผยแพร่ความรู้ เป็นผู้นาและ
มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ลดละอบายมุข และการปฏิบัติ
ที่มุ่งประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
3. แนะนาการเขียนงานวิจัยและการเขียนบทความ
ทางวิชาการหรือสิ่งที่ค้นคว้าโดยการอ้างอิงแหล่งที่มา
อย่างสม่าเสมอ และการไม่รับจ้างทาหรือเขียนผลงาน
ให้ผู้อื่น ยกเว้นการให้ข้อเสนอเพื่อนาไปปฏิบัติได้
4. มีการแนะนาหรือนาประเด็นการมีคุณธรรม
จริยธรรมในตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน และวิชาชีพ
ที่เป็นคุณลักษณะสาคัญของนักสิ่งแวดล้อมศึกษามา
อภิปรายประกอบ การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
5. การทากิจกรรมการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เช่น การจัดการขยะ การปลูกป่า
การให้คาแนะนาในการทากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
แก่ชุมชน โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในอดีตจนมาสู่ปัญหาโลกร้อน ล้วนมีสาเหตุมาจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินขอบเขต จนนามาสู่ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน ซึ่งจาเป็นจะต้องพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม คือการปฏิบัติใชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชีพการงาน และการดารงตนในครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ในการจัดการเรียนการสอน ต้องมีการเสวนาในกลุ่มผู้สอนในสาขาวิชาให้ปฏิบัติตน
มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และมุ ให้เป็นแบบอย่างในการ ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นแบบอย่าง ภารกิจของอาจารย์ได้แก่ การสอน การวิจัย การเขียนบทความ ตารา
การบริการวิชาการและการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ต้องเอื้อประโยชน์ต่อการลดภาวะโลกร้อน
การวัดและประเมินผล มุ่งประเมินความคิดเห็นถึงความจาเป็นที่ต้องสร้างจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม และการสังเกตการแสดงพฤติกรรมความคิดเห็นด้านความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้อมตาม
ภารกิจหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ต่อครอบครัวและชุมชน
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กับการศึกษา ดังนี้
1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติตนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นแบบอย่าง
3) มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และโลกโดยรวม และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
สิ่งแวดล้อมศึกษา มีวินัย และตรงต่อเวลา
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันพัฒ นา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เคารพในกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) จั ด เสวนากั บ กลุ่ ม อาจารย์ ให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน
“แบบมีส่วนร่วม” โดยให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมพัฒนาตนเองด้านจริยธรรม ให้อาจารย์กาหนดตัวชี้วัด
ด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการสอน และร่วมคัดเลือกเกณฑ์จริยธรรมที่นาไปปฏิบัติได้
จริง การเสวนาโดยใช้กระบวนการ “กระจ่างค่านิยม” และการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
2) อาจารย์นากลยุทธ์ที่ได้ในข้อ 1) ไปใช้พัฒนานักศึกษา
3) อาจารย์วางแผนการสอนทุกรายวิชาให้เน้นจริยธรรมสิ่งแวดล้อ ม ประเมินผล
การเรียนด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา โดยแจ้งระดับเกณฑ์คะแนนให้นักศึกษาทราบ
4) การแนะนาการดารงตนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบุคคลตัวอย่าง และ
บุคคลที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ป ระ เมิ น โด ย ผ ล ก ารสั งเก ต เจ ต ค ติ ค่ านิ ย ม ที่ แ ส ด งอ อ ก ใน ก า รใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจาวัน และในชั้นเรียน
2) สังเกตระดับของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเกณฑ์การประเมินจริยธรรม
ของโคลเบิร์ก (Kohlberg)
3) สั ง เกตการปฏิ บั ติ ต นใน การเรี ย นและการแสดงความคิ ด เห็ น ว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในทาง “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มากน้อยเพียงใด
4) ผลงานที่แสดงออกในงานที่อาจารย์มอบหมายด้านความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานที่นามาส่งว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพียงใด
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2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
ความรู้หรือองค์ความรู้เป็นเครื่องมือที่จะนาไปสู่ทักษะทางความคิด การปฏิบัติ และ
การเกิ ด ปั ญ ญา ในปั จ จุ บั น องค์ ค วามรู้ มี ม ากมายและหลากหลาย หากรู้ จั ก การใช้ เครื่ อ งมื อ
ในการแสวงหา รู้จักแสวงหา และมีความ “ใคร่รู้” ในขณะเดียวกันมีความสามารถสังเคราะห์ และการ
นาองค์ความรู้ไปใช้ได้ ในการรับองค์ความรู้เข้ามาจะต้องใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีเหตุผลโดยไม่เชื่ออย่างงมงาย โดยมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
1) มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับขอบข่ายขององค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้า น
กายภาพและชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของชีวิตและ
สรรพสิ่ง
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สาระความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ
มีความคิดที่เป็นระบบ มองการณ์ไกล คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความคิดสร้างสรรค์
3) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เรียกว่า
“Learn how to learn” ทั้งการแสวงหาจากการสนทนา การอ่าน และการใช้เทคโนโลยี
4) มีความรู้และทักษะในการวิจัย เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ แสวงหาข้อเท็จจริง
การประยุกต์ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ในการวิจัย และการมีทักษะในระบบการ
วิจัยได้แก่ การอธิบายประเด็นปัญหาไปสู่การวิจัย การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุป และการประเมินเพื่อนาผลการวิจัยไปขยายผลการใช้นาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเองและครอบครั ว บนพื้ น ฐาน
ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” และสามารถแนะนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมไปแนะนาสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้าน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิง “เสวนา” หรือ “อภิปราย” มากกว่าการบรรยาย
2) การยกประเด็ น ตัว อย่างเพื่ ออธิบ ายสาระ แล้ ว สรุป ประเด็น หลั ก หรือทฤษฎี
ที่เรียกวิธีนี้ว่า “Inductive Reasoning”
3) ใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม แสวงหา วิ เ คราะห์ สรุ ป และประเมิ น ผล
องค์ความรู้ที่ได้ที่เรียกว่า “Critical Thinking Process”
4) ผู้ส อนปฏิ บั ติให้ เป็นแบบอย่าง โดยออกแบบงานวิจัย บทความวิช าการและ
จริยธรรมที่ผู้สอนปฏิบัติมาเป็นกรณีตัวอย่าง
5) นั กศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ และสรุปวิธีการสอนของอาจารย์ และประเมินผล
ที่ได้รับจากวิธีสอนที่อาจารย์ใช้
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) อาจารย์ใช้กลยุทธ์การประเมิน โดยใช้ประเมินด้านพุทธิพิสัย Cognitive
Domain ของเบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S. Bloom)
2) สอบวัดความรู้แบบ “อัตนัย” มุ่งประเมินผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การประเมินองค์ความรู้มากกว่าการวัดความรู้ ความจา
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3) สอบวัด ความคิ ด สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในการตั้ งประเด็ น ค าถาม
คาตอบที่สร้างสรรค์ และการต่อยอดองค์ความรู้
4) ประเมิ น ผลโดยการสั ง เกตการณ์ แ สดงออกจากการพู ด และการปฏิ บั ติ
ในเชิงเจตคติและค่านิยมต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
5) ประเมินผลการเรียนรู้แบบองค์รวม มากกว่าการประเมินรายด้าน
2.2.4 กลยุทธ์ด้านประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
2) พัฒนาการของทักษะการแสวงหาการเรียนรู้ (Learn how to learn) เช่น
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การประมวลบูรณาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
3) ข้อสอบวัดการตอบคาถามที่มุ่งวัดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน
ข้อดี ข้อเสียขององค์ความรู้
4) สังเกตการณ์นาความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง และการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ
ค่านิยมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) ประเมินจากรายงาน โครงการ วิทยานิพนธ์ และการนาเสนอผลงานดังกล่าว
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าสิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษาเป็ น การศึ ก ษาที่ มี เป้ า หมาย
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือพัฒ นาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนที่มนุษย์
กาลั งเผชิญ อยู่ การแก้ไขปั ญ หาดังกล่ าวจาเป็ นต้องให้ มนุ ษย์ร่วมมือกัน ปฏิ บั ติเพื่ อลดการบริโภค
ทรั พ ยากรลง คื อ การอยู่ อ ย่ างเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม การจะพั ฒ นา “การอยู่ อ ย่ างเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม” จะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน โดยเกิดจากความคิดหรือ
ปัญญาที่เกิดขึ้นภายในตนเองที่มองเห็นหายนะที่เกิดขึ้น และปัญญาที่คิดแก้ปัญหาได้โดยจะต้องใช้
ปัญญาหรือความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล และการหาวิธีการที่สามารถนาไปสร้างวัฒนธรรม
ในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ โดยลด “กระแสบริโภคนิยม” และใช้วิถี “เศรษฐกิจพอเพียง”
การแสวงหาวิธีการลดกระแสโลก จาเป็นต้องใช้ปัญญาในการแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมกับชุมชน
กลุ่ มคน ในแต่ล ะท้องถิ่น เชื้อชาติ การน าไปสู่ ปัญ ญา “Intuition” จาเป็ นต้องใช้ ความเพียรที่ จะ
ก่อให้ เกิ ดการ “ฉุก คิด ได้ ” (Intuitive Thinking) ซึ่ งต้อ งใช้ก ลยุ ท ธ์แ ละการปฏิ บั ติข องผู้ เรียนเป็ น
ผู้กระทาเอง โดยคาแนะนาของผู้สอนที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติเพื่อสร้างปัญญาที่ผู้สอนได้
ศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางปัญญา ดังนี้
1) สามารถพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ มี เ หตุ ผ ล และ
เกิดการ “ฉุกคิดได้” เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความตระหนักและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความสาคัญของสิ่งแวดล้อม และการ
อยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการลด “กระแสบริโภคนิยม” และใช้วิถี
“เศรษฐกิจพอเพียง”

69
4) สามารถบูรณาการแนวคิด ประยุกต์ความรู้ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ และมีความเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเป็นแบบอย่าง และกรณีตัวอย่างการดาเนินไปสู่การเกิดปัญญาของปราชญ์
และผู้รู้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
2) อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจาก “ความเพียร” การสละทิ้งสิ่งครอบงา
(กิเลส) และความเกียจคร้าน การปฏิบัติซ้าจนเกิดสมาธิ (การเริ่มต้นปัญญา) และความคิดสร้างสรรค์
(ปัญญาที่เกิดแล้ว)
3) ฝึกการเขียนรายงานจากการค้นคว้าองค์ความรู้ วิเคราะห์องค์ความรู้ สังเคราะห์
องค์ความรู้ (การบูรณาการและสร้างสิ่งใหม่)
4) การทาวิทยานิพนธ์อย่างเข้าถึงกระบวนการวิจัยตั้งแต่การเข้าถึงประเด็นปัญหา
ทราบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา การตั้งสมมติฐาน การสรุปสาระ และการนาไปสร้างองค์ความรู้เพื่อการ
แก้ปัญหา
5) การเกิดทักษะในการทาวิจัย ทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการเขียน
โครงการได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการคิดออกแบบวิจัยได้โดยอัตโนมัติ
6) การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติ นานาชาติ โดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
7) การจัดทาวารสารในสาขาวิชา “สิ่งแวดล้อมศึกษา” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผู้รู้
และเผยแพร่ความรู้
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทากิจกรรมในข้อ 3.2
2) ผลงานวิจัย/ภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ที่ทาออกมาสามารถนาไปพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพได้มากน้อยเพียงใด
3) การให้ นั ก ศึ ก ษาได้ บ อกเล่ า ถึ ง สิ่ ง ที่ ได้ รั บ จากการเข้ า มาศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
“สิ่งแวดล้อมศึกษา”
4) สอบวัดคุณ สมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับ นักศึก ษาปริญ ญาเอก
ตั้งคาถาม เชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือกันปฏิบัติของประชาชนทุก
คน ดังนั้ น ผู้ เข้ามาศึกษาในหลั กสู ตรสิ่งแวดล้ อมศึกษาต้องมีความสัมพั นธ์กันกับ บุคคลทั่ว ไป โดย
เริ่มต้นจากคนในครอบครัว ในสถานที่ทางาน ชุมชน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน และทุกคนจะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อการเรียน ความเพียรพยายามที่จะสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษา (สิ่งแวดล้อมศึกษา) นอกจากนี้ยังต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงาน
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ระหว่างบุคคล องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหา
ของโลก โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) สามารถปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลใน
ครอบครัว ในสถานที่ทางาน ชุมชน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
2) มีความเพียรพยายามที่จะสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม
3) มีรับผิดชอบต่อสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
4) สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงาน ระหว่างบุคคล องค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) การมอบหมายให้ทางานเป็นกลุ่ม หรือมอบกิจกรรม/โครงการทางสิ่งแวดล้อม
ให้ปฏิบัติในระหว่างเรียน
2) การมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติในขณะเข้ามาเรียนตลอดหลักสูตรและการเรียน
รายวิชา
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน หรือในแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และสถานประกอบการ
4) การจัดประชุมวิชาการประจาปี ในวิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา
5) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา
6) การรับผิดชอบการจัดทาวารสารวิชาการวิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือการมี
ส่วนร่วมเสนอบทความวิชาการลงในวารสารวิชาการ
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สังเกตการทางานเป็นกลุ่ม และความรับผิดชอบต่องานของกลุ่ม ทั้งในแง่ของ
การนัดหมายเวลา และคุณภาพของงานที่แต่ละบุคคลได้รับมอบหมาย
2) ให้ นั กศึ ก ษาประเมิ น กั น เองในกลุ่ ม โดยจัด อั น ดั บ ของผู้ ที่ มีบ ทบาทส าคัญ ต่ อ
ความสาเร็จ ต่องานของกลุ่ม
3) ให้นักศึกษาเสวนาในกลุ่ม เพื่อหาสาเหตุเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
กลุ่มทั้งในแง่บวก – ลบ แล้วร่วมกันสรุปหาแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
4) สังเกตการรับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่ามีการ
รับฟังและมีการใช้สิทธิ์อย่างเสมอภาคเพียงใด
2.5 ทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะสาคัญในการนาไปใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กาลังเผชิญ
อยู่ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และโลก โดยนักศึกษาต้องเกิดทักษะในกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
เป็ น ระบบ และสามารถเชื่อ มโยงปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมในระดับ ชุ ม ชน ไปสู่ ระดั บ โลกได้ ทั้ งนี้ เป็ น ที่
ประจักษ์ว่า ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในชุมชนล้ วนมีผลกระทบต่อปัญหาในระดับภูมิภาคอื่นในโลกด้วย
ดังนั้นการคิดวิเคราะห์ จะต้องเข้าถึงความเป็น “โลกใบเดียวกัน” จึงจะเป็นการนาไปสู่การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมซึ่งต้องร่วมมือกัน โดยประชาชนในทุกภูมิภาคของโลก
การใช้สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ต่างๆ และเป็นการสื่อสารถึงกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก
การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได้ดังนี้
ดังนี้
1) มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมได้
2) สามารถเชื่อมโยงปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ไปสู่ระดับโลกได้
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเข้าถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างถ่องแท้
โดยสามารถแยกแยะระหว่างความจริง คุณค่า และระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ได้
4) สามารถใช้สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศในนาเสนอข้อมูล และสร้างความร่วมมือ
ในการดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศหรือกับบุคคลอื่นได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
1) มอบหมายให้ค้นคว้า สาระ ความรู้ ในหนังสือ ตารา เอกสาร หรือแหล่งความรู้
แล้วนาประเด็นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหามานาเสนอ
2) การสืบค้นสาระความรู้จากข้อมูลตรง (Primary Data) ได้แก่ การศึกษาจาก
ชุมชน สถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
3) การอภิปรายซักถามเพื่อนาไปสู่คาตอบที่ผู้เรียนสามารถสรุปได้เอง ที่เรียกว่า
“Socrates Teaching Method”
4) กระบวนการเรียนรู้เชิงวิจักษ์ (Critical Thinking)
5) กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Classification)
6) การใช้หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) คือการปฏิบัติในสิ่งถูกต้อง ดีงาม และ
การปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจาวันเพื่อนาไปสู่ขั้นปัญญา
7) การใช้หลักการสอนแบบอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ (ปัญหา) สมุทัย (เหตุของปัญหา)
นิโรธ (วิธีการแก้ปัญหา) มรรค (ทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา) มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินจากการสอบข้อเขียนที่ออกแบบวัดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การประเมินคุณค่าการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและวิชาชีพ
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2) การเขียนบทความวิชาการให้ถูกต้ อง เป็นระบบและใช้ภาษาสื่อความได้ชัดเจน
และ“น่าอ่าน”
3) การติดตามข้อมูล ข่าวสารภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก
สื่อสารมวลชนและอินเทอร์เน็ต
4) การส่ ง ข้ อ ความติ ด ต่ อ กั บ นั ก วิ ช าการต่ า งประเทศ หรื อ องค์ ก รทางด้ า น
สิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
5) การทากิจ กรรม/ประเด็นสิ่ งแวดล้ อม เผยแพร่ในเว็บ ไซต์ของหน่วยงานหรือ
องค์กร

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1 1.2 1.3
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2
ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1
สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2
สัมมนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
การออกแบบวัดและประเมินผลสิง่ แวดล้อมศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
การบริหารงานสิ่งแวดล้อมศึกษา
สัมมนาการบริหารโครงการ อันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ
สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม

ความรู้

1.4 1.5

ทักษะทางปัญญา

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.4

การคิดวิเคราะห์การ
สื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4
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คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1 1.2 1.3

ความรู้

1.4 1.5

ทักษะทางปัญญา

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.4

การคิดวิเคราะห์การ
สื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4

ระเบียบวิธีวิจยั ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมชุมชน
มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน
ภาวะผู้นาสิ่งแวดล้อมศึกษา





























































































































































































































































การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา











































วิทยานิพนธ์











































หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา
การกาหนดการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนัก ศึกษาให้ เป็นส่ วนหนึ่งของ
ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยและนาไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน รวมถึง
มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
กระทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล ดังนี้
1) สภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ทางานตรงสาขา
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ
3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชี พของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและนาผลการวิจัยกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนรวมถึงหลักสูตรดาเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและงานโดยองค์กรสากล โดย
การวิจัยอาจดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 สภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นการศึกษา ในด้าน
ความสามารถ ความรู้ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพการงาน และระยะเวลาในการหางาน
2.2.2 การประเมินตาแหน่งหรือความก้าวหน้าของบัณฑิต
2.2.3 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพถึงความรู้และความพร้อมจากวิชาที่เรียนที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ให้ดียิ่งขึ้น
2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์
ความรู้ ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม เช่น (ก) จานวนตาแหน่งหรือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่
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(ข) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จานวนกิจกรรมการกุศลและประเทศชาติ (ง) จานวน
กิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยระดับปริญญาเอกจะต้องผ่านเกณฑ์สาเร็จการศึกษาดังนี้
แบบที่ 1 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
สอบผ่านการวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รั บการยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือวารสารวิชาการที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ
แบบที่ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยต้องได้รับคะแนนเฉลี่ ย
ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด สอบผ่านการวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ ทางวิช าการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่ นกรองก่อนการตีพิ มพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น หรือวารสารวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้ แ จงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร มอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
1.5 ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดเวทีให้อาจารย์นาเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.1.4 การจัดทาเว็บไซด์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
การวิจั ย การทาผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิช าการ การศึกษาต่อ และ
การอบรมระยะสั้น เป็นต้น

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
การบริ ห ารหลั ก สู ตรก าหนดให้ มีค ณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รประกอบด้ว ย ผู้ อ านวยการ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีผู้อานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์ และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา คอยให้คาแนะนาตลอดจนนโยบายปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่วางแผน จัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล
สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโดยมี
บุคลากรผู้สอนเป็นผู้นาในการ
พัฒนาองค์ความรู้และสามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้มีทักษะ
ความสามารถที่เป็นที่ต้องของ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินการ
1. จัดหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ
ตามที่ สกอ. กาหนด
2.พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยอยู่เสมอ
3. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
และ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาชีพในสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษาหรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปี มี
คณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้ไปดูงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ
5. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการกาลังคนใน
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
หรือสารวจการพัฒนาความรู้

การประเมินผล
1.หลักสูตรสามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานกับ สกอ. กาหนด
มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่าเสมอ
2. การพิจารณาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้ตอบสนองภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
3. จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือผู้มี
ประสบการณ์ที่ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
4. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
หลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้อง
5. การรายงานผลการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการกาลังคนภาคธุรกิจ
หรือผลการสอบถาม หรือผล
การสารวจความต้องการ
ความรู้ ทักษะของบัณฑิต
6. ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ เอกชน
และผู้ใช้บัณฑิตมามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร
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2. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก
กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้และ
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาระบบองค์ความรู้

การดาเนินการ
ทักษะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนต้องการเพื่อนามา
พัฒนาหลักสูตร
6. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
1.จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญกาหนดให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมี
แนวทางการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมประจาวิชาให้นักศึกษา
เรียนรู้ประสบการณ์การทางาน
ในสาขาวิชาชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ พร้อมทั้ง
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
พัฒนาองค์กรความรู้ด้วยตัวเอง

การประเมินผล

1.จานวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติหรือวิชาเรียนที่มี
แนวทางการเรียนรู้ให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง
2.จานวนวิชาที่กาหนด
กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในแผนการเรียนการ
สอน
3.จานวนงานวิจัย/
วิทยานิพนธ์/โครงงาน/
กิจกรรมบริการสังคมที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
3.ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร 1. การประเมินหลักสูตรโดย
1.รายงานผลการประเมิน
อย่างสม่าเสมอ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ภายในและภายนอกทุกๆ 2 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
หรืออย่างน้อยทุก 4 ปี
ภายนอกทุกๆ 2 ปี หรืออย่าง
น้อยทุก 4 ปี
2. การจัดทาฐานข้อมูลทางด้าน 2. รายงานการจัดทา
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
ฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือวิจัย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างๆทที่เกี่ยวข้อง ผลงานทาง หน่วยงานต่างๆทที่เกี่ยวข้อง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
เป็นข้อมูลในการประเมินของ
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลใน
คณะกรรมการ
การประเมินของ
3. ประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 3. รายงานผลการประเมิน
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การดาเนินการ
โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

การประเมินผล
ความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุน
การเรีย นการสอนในชั้น เรี ย นและสร้างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับ การเรียนรู้ด้ว ยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถใช้สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้องสมุดของบัณฑิตวิทยาลัย และห้อง
ศึกษาคั้นคว้าด้วยตนเอง ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการ
วิจัยดังนี้
2.2.1 สานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1) หนังสือตาราเอกสาร
2) วารสารทางวิชาการ
3) หนังสือพิมพ์รายวัน/สัปดาห์
4) สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง (Reference Database) หรื อ
ฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิง และสาระสังเขปของบทความ หรือเอกสารทางซีดี-รอม เช่น ProQuest
และ Science Direct
2.2.2 สานักวิทยบริการ หรือห้องสมุดของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลธั ญ บุ รี วิท ยาลั ย การ
ปกครอง และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
2.2.3 ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต หลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การจั ด วางระบบเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่ งวิชาการภายนอกได้อย่างกว้างขวาง
ตลอดจนมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการอย่างเพียงพอ
2.2.4 รายการเอกสาร/ตาราที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้เตรียมตาราเรียน วารสาร และเอกสารที่สัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตรไว้เป็นจานวน
มากและเพียงพอแก่การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
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ประสานงานกับสานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ ตารา นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ บริ การให้ อาจารย์ และนั กศึ ก ษาได้ ค้ น คว้ า และใช้ ป ระกอบการเรีย นการสอน ทั้ งนี้
ในการประสานซื้อหนังสือ กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและ/หรืออาจารย์พิเศษมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อ เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง และคณะต้ อ งจั ด สื่ อ การสอนเพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
เป้าหมาย
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน ตลอดจน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่าง
พอเพียง

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องสมุดหรือห้อง
ค้นคว้าและห้องปฏิบัติงานของ
ทั้งนักศึกษาและบุคลากร
ประจาสาขาวิชา
2. จัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการสนับสนุนการเรียนการ
สอน เช่น คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เนต และสื่อประเภท
ต่างๆ

การประเมินผล
1.ให้มีห้องสมุดหรือห้อง
ค้นคว้าและห้องปฏิบัติงานของ
ทั้งนักศึกษาและบุคลากร
ประจาสาขาวิชา
2. ให้มีสารสารสนเทศ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน เช่น
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และ
สื่อประเภทต่างๆ

3. จัดพื้นที่เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น มุมให้
คาปรึกษา มุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ต่างๆ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์

3. ให้มีพื้นที่เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น มุมให้
คาปรึกษา มุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ต่างๆ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษาหรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์กัน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
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สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นสาขาที่เน้นการทางานในภาคปฏิบัติการ ดังนั้น อาจารย์พิเศษจึงมี
ความส าคั ญ มาก เพราะเป็ น ผู้ ถ่ ายทอดประสบการณ์ ต รงจากการปฏิ บั ติ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ดั งนั้ น
คณะกรรมการกาหนดนโยบายกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับต้องมีการเชิญอาจารย์ หรือวิทยากร
มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิศึกษาปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและ
มีวิชาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และต้องสามารถบริการให้อาจารย์ สามารถใช้สื่อ
การสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึง
การเป็นผู้ช่วยการทางานวิจัยของอาจารย์
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาหรือ
ข้อสงสัยในหลักสูตร วิชาเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของ
คณะทุ ก คนต้ อ งท าหน้ า ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมงให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน ในรายวิชาใดสามารถยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่รายวิชาได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษานั้น เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ
รัฐ วิส าหกิ จ เอกชน เนื่ อ งจากสถานการณ์ สิ่ งแวดล้ อ มการแก้ปั ญ หาเพี ย งปลายเหตุไม่ อาจรักษา
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไว้ได้ แต่ต้องกระทาร่วมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ต้องสอน
ให้มีความตระหนักและรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ ทางโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์ โดยความ
ร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยจะดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต เพื่ อ น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาใช้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ที่มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะและความชานาญวิชาชีพต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสวน ร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานตาม
หลักสูตร
3. มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ที่สาขาวิชาจัดการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ. 3
และมคอ.4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทางานผลการดาเนินการของรายวิชารายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอนให้ครบทุกวิชา
6. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานในปีก่อนหน้า
9. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน (เฉพาะปีที่มีการรับอาจารย์ใหม่)
10. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ ไม่
น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 50% ต่อปี
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
13. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.พ.
กาหนด
14. นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

×

×

×
×
×
×

หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็น ส าคัญ ๆ ที่ส ะท้ อนถึงคุณ ภาพของบั ณ ฑิ ตที่ คาดหวังโดยประเด็ นเหล่ านี้จะถู กน ามาใช้ใน
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้ น พิ จ ารณาจากตั ว ผู้ เรี ย น โดยอาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งประเมิ น ผู้ เรี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ ว่ า นั ก ศึ ก ษา
มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ โดยประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
การอภิปรายโต้ตอบจากนั กศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งการรวบรวมข้อมูล
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาท าให้ ส ามารถประเมิ น เบื้ อ งต้ น ได้ ว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ หากวิ ธี ก ารที่ ใช้
ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สาหรับการสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหา
ต้องดาเนินการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดย
1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือทีมผู้สอน
3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการสารวจข้อมูลจาก
1) นักศึกษาในแต่ละชั้นปี และบัณฑิตที่มีงานทา
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก
3) ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
4) การจัดประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อย่างน้อย 1 คน และเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน มีหลักเกณฑ์
การประเมิน ดังนี้
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คะแนน 1
มีการดาเนินการครบ 6 ข้อแรก

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 2
มีการดาเนินการครบ 10 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ทั้งนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อ มูล ทาให้ทราบปัญหาการบริหารหลักสูตรภาพรวม และในแต่ละรายวิชา
กรณี ที่ ห ลั กสู ตร หรื อ รายวิช าอาจเกิ ดปั ญ หา ทางคณะจะด าเนิ น การปรับ ปรุงรายวิช านั้ นๆ ให้ มี
ความทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต รวมถึ ง มี ก ารประชุ ม ในระดั บ
คณะกรรมการ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพื่ อปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้ วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
.......................................
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เพื่ อให้ ก ารจัดการศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา เป็ นไปอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตามเงื่ อ นไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่
๙ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงตราข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ม ห าวิ ท ย าลั ย” ห ม าย ค วาม ว่ า ม ห าวิ ท ยาลั ยราช ภั ฏ วไล ย อ ล งก รณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิท ยาลัย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการผูร้ ับ ผิด ชอบหลัก สู ต ร” หมายความว่า คณะกรรมการบริ ห าร
และพัฒ นาหลัก สู ต รตามที ่ ม หาวิ ท ยาลัย แต่ ง ตั้งให้ รับ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารหลัก สู ต รการจัด
การเรี ยนการสอน และพัฒนาหลักสู ตร
“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)
“คณะกรรมการควบคุ มภาคนิ พ นธ์ ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิ พนธ์
แบ่ งออกเป็ น ๒ ประเภท คื อ อาจารย์ที่ ปรึ กษาภาคนิ พนธ์ หลัก อาจารย์ที่ ปรึ กษาภาคนิ พ นธ์ ร่วม
(ถ้ามี)
“ภาคนิ พ นธ์ ” หมายความว่ า การค้ น คว้า อิ ส ระตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตร
ระดับอุดมศึกษา
“หน่ วยกิ ต” หมายความว่า มาตราที่ ใช้แสดงปริ ม าณการศึ กษาที่ นักศึ ก ษาได้รับ
แต่ละรายวิชา
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ข้อ ๔ ให้ อธิ ก ารบดี รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ นี้ และให้มี อานาจออกระเบี ย บ
ประกาศหรื อคาสั่งเพื่อปฏิบตั ิการตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ นี้ ให้ อ ธิ ก ารบดี เสนอให้
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข้ อ ๕ การจัด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ใช้ ร ะบบทวิ ภ าคโดยปี การศึ ก ษาหนึ่ ง
แบ่งออกเป็ นภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาคคือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาเรี ยน
แต่ ล ะภาคไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ สั ป ดาห์ และมหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ นต่ อ จาก
ภาคการศึกษาที่ ๒ โดยให้มีจานวนชัว่ โมงการเรี ยนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจานวนชัว่ โมงการเรี ยนที่จดั
ให้สาหรับรายวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติก็ได้
ข้อ ๖ การกาหนดค่าหน่วยกิตแต่ละวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
๖.๑ วิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ วิ ช าภาคปฏิ บ ั ติ ที่ ใ ช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ ชั่ ว โมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ ใช้เวลาฝึ กไม่ น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่ อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทาโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรื อ กิ จ กรรมนั้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕ ชั่ ว โมงต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ ให้ มี ค่ า เท่ า กับ
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๕ ภาคนิ พนธ์ ที่ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึ กษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๖.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หมวด ๒
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หลักสู ตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๗ หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดเป็ น ๔ ประเภท ดังนี้
๗.๑ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตให้มีจานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๗.๒ หลัก สู ตรปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ตให้ มี จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลัก สู ต ร
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็ น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิท ยานิ พ นธ์ ซ่ ึ งมี ค่ าเที ยบได้ไ ม่ น้อ ยกว่า ๓๖
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิ จกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม
โดยไม่นบั หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ซ่ ึงมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ ต้อ งท า
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งทาภาคนิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๗.๓ หลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิ ตชั้น สู ง ให้ มี จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอด
หลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๗.๔ หลักสู ตรปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต ให้แบ่งการศึ กษาออกเป็ น ๒ แบบ โดยเน้น
การวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสู งคือ
แบบ ๑ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิ พนธ์ที่ก่อให้เกิ ด
ความรู ้ ใ หม่ มหาวิท ยาลัย อาจก าหนดให้ เรี ย นรายวิช าเพิ่ ม เติ ม หรื อท ากิ จกรรมทางวิช าการอื่ น
เพิม่ เติมโดยไม่นบั หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู ้เข้า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู ้เข้าศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิ พนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การวิ จ ัย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี
คุ ณภาพสู งและก่ อให้เกิ ดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชี พ และศึ ก ษางานรายวิชาเพิ่ ม เติ ม
ดังนี้
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แบบ ๒.๑ ผูเ้ ข้าศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเ้ ข้าศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้อ งท าวิท ยานิ พ นธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิ พนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
ข้อ ๘ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามที่กาหนด ดังนี้
๘.๑ หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรไม่เกิน
๓ ปี การศึกษา
๘.๒ หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิ ต ใช้ระยะเวลาการศึ กษาตามหลักสู ตรไม่เกิ น
๕ ปี การศึกษา
๘.๓ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตร
ไม่เกิน ๓ ปี การศึกษา
๘.๔ หลักสู ตรปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรไม่เกิ น
๖ ปี การศึกษา
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสู ตรเพื่อขออนุมตั ิ ๒ ปริ ญญาก็ได้
หมวด ๓
การรับเข้ าเป็ นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๐ ผูม้ ีสิ ท ธิ สมัค รเข้าเป็ นนัก ศึก ษาของมหาวิทยาลัย ต้องเป็ นผูม้ ี ความประพฤติ ดี
ไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
๑๐.๑ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
สาหรับหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อ
๑๐.๒ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
สาหรับหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต หรื อ
๑๐.๓ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
สาหรับหลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู ง หรื อ
๑๐.๔ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
สาหรับหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
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ข้อ ๑๑ การรับนักศึกษา
๑๑.๑ การรับเข้าเป็ นนักศึกษา ให้ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบหรื อการคัดเลือก
ด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ การกาหนดวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลื อกให้เป็ นไปตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
๑๑.๒ มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเรี ยนบางรายวิชาและ
นาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผนู ้ ้ นั สังกัดได้ โดยลงทะเบียนเรี ยนและ
ช าระเงิ น ตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลัย ที่ ว่า ด้ว ยการรั บ จ่ า ยเงิ น ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา เพื่ อ การจัด
การศึกษา
ข้อ ๑๒ การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
๑๒.๑ ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาจะมีสภาพเป็ นนักศึกษา ต่อเมื่อได้ข้ ึนทะเบียนเป็ น
นักศึกษาแล้ว
๑๒.๒ ผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาในหลักสู ตรและสาขาวิชาใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาในหลักสู ตรและสาขาวิชานั้น
๑๒.๓ ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาได้เพียงหลักสู ตรเดียว
นัก ศึ ก ษาอาจเปลี่ ย นหลัก สู ต รและหรื อ สาขาได้โดยความเห็ น ชอบของคณะ
กรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรของทั้งสองหลักสู ตรและหรื อสาขา
ข้อ ๑๓ ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่
๑๓.๑ การศึกษาภาคปกติ
๑๓.๒ การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๑๔ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่
๑๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ
๑๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
ในกรณี ที่มี เหตุผลและความจาเป็ นมหาวิทยาลัยอาจอนุ มตั ิให้นักศึกษาเปลี่ ยน
ประเภทนักศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องปฏิ บตั ิตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ สาหรับนักศึกษา
ประเภทนั้น
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ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
๑๖.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิ จารณารับโอนนัก ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสู ตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กบั
หลัก สู ต รของมหาวิท ยาลัย มาเป็ นนัก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย ได้โ ดยความเห็ น ชอบของคณะ
กรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดี
๑๖.๒ นักศึกษาที่จะรับโอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ และไม่เป็ นผูท้ ี่พน้ สภาพ
นักศึกษาจากสถาบันเดิม
๑๖.๓ การเทียบโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนรายวิชาให้เป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่วา่ ด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยนและยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
หมวด ๔
การลงทะเบียน
ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๑๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบี ยนรายวิชาด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้บุคคลอื่ น
ดาเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาก็ได้
วิธีการลงทะเบียนเรี ยน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกาหนด
นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กาหนด
๑๗.๒ การลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระเงินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่วา่ ด้วยการรับจ่ายเงินค่าบารุ งการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาพร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนต่อมหาวิทยาลัย
๑๗.๓ ผูท้ ี่ ข้ ึนทะเบี ยนเป็ นนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชา
ในภาคการศึกษานั้นเป็ นจานวนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
๑๗.๔ นักศึ กษาที่ ไม่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาโดยสมบู รณ์ ในภาคการศึ กษาใดภาย
ในเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด จะไม่มีสิทธิ เรี ยนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับการอนุ มตั ิ
เป็ นกรณี พิเศษจากมหาวิทยาลัย แต่ท้ งั นี้ จะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาโดยสมบูรณ์ ภายใน ๖ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
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๑๗.๕ นักศึ กษาจะเลื อกลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาใดในแต่ ละภาคการศึ กษาจะต้อง
ได้รับอนุ มตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน ถ้ารายวิชาที่นกั ศึกษาต้องการลงทะเบียนเรี ยนมีขอ้ กาหนดว่าต้อง
เรี ยนรายวิชาอื่นก่อน นักศึ กษาต้องเรี ยนและสอบได้รายวิชาที่ กาหนดนั้นก่ อนจึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบี ยน
เรี ยนรายวิชาที่ประสงค์น้ นั ได้ เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
๑๗.๖ นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
๑๗.๗ ในกรณี ที่มีเหตุผลความจาเป็ นนักศึกษาภาคพิเศษอาจขอลงทะเบียนเรี ยน
บางรายวิชาที่จดั สาหรับ นักศึกษาภาคปกติหรื อนักศึกษาภาคปกติอาจขอลงทะเบียนบางรายวิชา
ที่ จ ัด ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษได้ แต่ ท้ ัง นี้ จะต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและได้รับอนุ มตั ิจ ากมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจะต้องชาระค่าลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชานั้นเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ
๑๗.๘ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุ มตั ิให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชา
ในระดับเดี ยวกันที่ เปิ ดสอนในสถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ นเพื่ อนามาเที ยบโอนโดยความเห็ นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
๑๗.๙ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรสาขา
อื่ น ในระดับ เดี ย วกัน ของมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ น าหน่ ว ยกิ ต มาคิ ด รวมกับ หลัก สู ต รที่ ต นสั ง กัด อยู่
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
๑๗.๑๐ การลงทะเบี ย นวิท ยานิ พ นธ์ ภาคนิ พ นธ์ ให้ เป็ นไปตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต
๑๘ .๑ การลงทะเบี ย นรายวิ ช าเป็ นพิ เ ศษโดยไม่ นั บ หน่ วยกิ ต หมายถึ ง
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาโดยไม่นบั หน่ วยกิ ตรวมเข้ากับจานวนหน่ วยกิ ตในภาคการศึกษาและ
จานวนหน่วยกิตตามหลักสู ตร
๑๘.๒ นัก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิช าใดเป็ นพิ เศษโดยไม่ นับ หน่ วยกิ ตได้
ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู ้ อนวิชานั้น แต่ท้ งั นี้ นักศึกษาต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชา
ที่เรี ยนนั้นและนักศึกษาต้องระบุในบัตรลงทะเบียนด้วยว่าเป็ นการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเป็ นพิเศษ
โดยไม่นบั หน่วยกิต
๑๘.๓ มหาวิ ท ยาลัย อาจอนุ ม ัติ ใ ห้ บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ ใ ช่ นั ก ศึ ก ษาเข้า เรี ย น
บางรายวิชาเป็ นพิเศษได้ แต่ผูน้ ้ นั จะต้องมี คุณสมบัติและพื้นความรู ้ การศึ กษาตามที่ มหาวิทยาลัย
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เห็ น สมควร และจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บั ง คับ และระเบี ย บต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลัย กับ ต้อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๑๙ การขอถอน ขอเพิม่ หรื อขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรี ยน
๑๙.๑ การขอถอน ขอเพิ่ ม และการขอยกเลิ กรายวิชาที่ เรี ยนต้องได้รับอนุ ม ัติ จาก
ประธานคณะกรรมการผูร้ ั บผิดชอบหลัก สู ตรโดยความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ ปรึ กษาและอาจารย์
ผูส้ อนก่อน
๑๙.๒ การขอถอนหรื อขอเพิ่ มรายวิชาที่ จะเรี ยนต้องกระท าภายใน ๓ สัปดาห์ แรก
ของภาคการศึ กษาปกติ หรื อภายในสัปดาห์ แรกของภาคฤดู ร้อน หากมี ความจาเป็ นอาจขอถอนหรื อ
ขอเพิ่ มรายวิชาได้ภายใน ๖ สั ปดาห์ แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามข้อ ๑๗.๕ และ
ข้อ ๑๗.๖
๑๙.๓ การขอยกเลิ กรายวิชาใด ต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จก่อนการสอบประจา
ภาคการศึกษานั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๑ สัปดาห์
ข้อ ๒๐ การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่วา่ ด้วย
การรับจ่ายเงินบารุ งการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษา
ข้อ ๒๑ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
๒๑.๑ นัก ศึ ก ษาที่ ล าพัก การเรี ย นหรื อถู ก สั่ งให้ พ กั การเรี ย นตามระเบี ย บของ
มหาวิท ยาลัย ที่ ว่าด้วยวินัย นัก ศึ ก ษา จะต้องช าระเงิ น ค่ าธรรมเนี ย มรั ก ษาสภาพนัก ศึ ก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
๒๑.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน
๓ สัปดาห์แรก นับจากวันเปิ ดการศึกษาภาคปกติหรื อภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสี ยค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๒๒ การลาพักการเรี ยน
๒๒.๑ นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรี ยนได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
๒๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรื อถูกเรี ยกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๒๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรื อทุนอื่นใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
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๒๒.๑.๓ เจ็บป่ วยจนต้องพักรักษาตัวเป็ นเวลานานเกิ นกว่าร้ อยละ ๒๑ ของ
เวลาเรี ยนทั้งหมดในภาคการศึ กษานั้น โดยมี ใบรั บรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๒๒.๑.๔ เมื่อนักศึกษามี ความจาเป็ นส่ วนตัวอาจยื่นคาร้ องขอลาพักการ
เรี ยนได้ ถ้าได้ลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา
๒๒.๒ นักศึกษาที่ตอ้ งการลาพักการเรี ยนให้ยื่นคาร้องภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรี ยน
นักศึกษาขอลาพักการเรี ยนได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ได้รับอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
นักศึกษามีสิทธิ ขอลาพักการเรี ยนโดยขออนุ มตั ิต่อประธานคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรได้ไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจาเป็ นที่จะต้องลาพักการเรี ยน
มากกว่า ๑ ภาคการศึ ก ษา หรื อ เมื่ อ ครบก าหนดพัก การเรี ย นแล้ว ยัง มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งพัก
การเรี ยนต่อไปอีกให้ยนื่ คาร้องขอลาพักการเรี ยนใหม่และต้องได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
๒๒.๓ ในกรณี ที่ นัก ศึ ก ษาได้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ ล าพัก การเรี ย นให้ นับ ระยะเวลา
ที่ลาพักการเรี ยนรวมเข้าในระยะเวลาการศึกษาด้วย
๒๒.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการเรี ยน เมื่อจะกลับเข้าเรี ยนจะต้องยื่น
คาร้ องขอกลับเข้าเรี ยนก่อนวันเปิ ดภาคเรี ยนไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรหรื อมหาวิทยาลัยแล้วจึงจะกลับเข้าเรี ยนได้
ข้อ ๒๓ การลาออก
นัก ศึ ก ษาที่ มี ความประสงค์จะลาออกจากการเป็ นนัก ศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลัย
ให้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร การลาออก
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ลาออก
ข้อ ๒๔ นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษา เมื่อ
๒๔.๑ ตาย
๒๔.๒ ได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก
๒๔.๓ สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรและได้รับปริ ญญาตามข้อ ๔๑
๒๔.๔ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให้กระทาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
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๒๔.๔.๑ ไม่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาแรกที่ ข้ ึ นทะเบี ยนเป็ น
นักศึกษา
๒๔.๔.๒ เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาแล้วไม่ชาระค่าบารุ งและค่าธรรมเนี ยม
การศึ กษาต่ าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ มี หลักฐานการขาดแคลนทุ นทรั พย์อย่างแท้จริ ง
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย
๒๔.๔.๓ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒๔.๔.๔ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรี ยน
และมีผลการเรี ยนแล้ว ๒ ภาคการศึกษา
๒๔.๔.๕ ผลการประเมิ นไม่ ผ่ านจ านวนสามครั้ ง ในการสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หรื อการสอบประมวลความรู ้
(Comprehensive Examination) แล้วแต่กรณี
๒๔.๔.๖ เมื่อได้ลงทะเบียนเรี ยนครบกาหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๘
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๕ นักศึกษาต้องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาหนึ่ งๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรี ยน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ เข้าสอบ แต่ท้ งั นี้ นกั ศึกษาที่มีเวลาเรี ยนในรายวิชาหนึ่ งๆ ตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิ เข้าสอบได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรก่อน
ข้อ ๒๖ ให้มีการวัดผลการเรี ยนระหว่างภาคการศึกษาและมีการวัดผลปลายภาคการศึกษา
ข้อ ๒๗ การประเมินผลการศึกษา ให้ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมินและโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
๒๗.๑ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษา แบ่ ง เป็ น ๘ ระดับ และมี ค่ า ระดับ
คะแนนดังนี้
ระดับขั้นผลการเรี ยน ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
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C+
C
D+
D
F

ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
พอใช้ (Fair)
๒.๐
อ่อน (Poor)
๑.๕
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
ตก (Failed)
๐.๐
๒๗.๒ ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถประเมิ น ผลเป็ นค่ า ระดับ ได้ใ ห้ ป ระเมิ น โดยใช้

สัญลักษณ์ดงั นี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการประเมินเป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การยกเลิกการเรี ยนโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawn)
Au
การลงทะเบียนโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
๒๗.๓ การให้ F กระทาในกรณี ต่อไปนี้
๒๗.๓.๑ นักศึกษาสอบตก
๒๗.๓.๒ นั ก ศึ ก ษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ ได้ รั บ อนุ ม ัติ จากคณะ
กรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
๒๗.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒๕
๒๗.๓.๔ นักศึกษาทุจริ ตในการสอบ
๒๗.๔ การให้ S ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรื อภาคนิ พนธ์ ที่แบ่งหน่วยกิต
ลงทะเบียน รวมทั้งรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนปรับพื้นฐาน โดยไม่นบั หน่วยกิต (Prerequisite)
๒๗.๕ การให้ U ใช้ ส าหรั บ ประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ภาคนิ พ นธ์ ที่ แ บ่ ง
หน่วยกิต ลงทะเบียน รวมทั้งรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนปรับพื้นฐาน โดยไม่นบั หน่วยกิต (Prerequisite)
๒๗.๖ การให้ I ในรายวิชาใดกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
๒ ๗ .๖ .๑ นั ก ศึ กษ ามี เวล าเรี ยน ครบ ตาม เก ณ ฑ์ ใน ข้ อ ๒ ๕ แต่ ไ ม่ ได้ ส อ บ
เพราะป่ วยหรื อเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
๒๗.๖.๒ ผูส้ อนและประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษา เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์
นั ก ศึ ก ษ าที่ ได้ I จะ ต้ อ งด าเนิ น ก ารข อ รั บ ก ารป ระ เมิ น ผ ล เพื่ อ เป ลี่ ยน I
ให้เสร็ จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าวให้ผสู ้ อนประเมินผลจากคะแนนที่มีอยูแ่ ละ
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ด าเนิ น การส่ งผลการเรี ยนภายในสองสั ป ดาห์ นั บ แต่ สิ้ น สุ ดภาคการศึ ก ษานั้ น ในกรณี ที่ ผู ้ส อน
ไม่ ด าเนิ น การภายในเวลาที่ ก าหนดและเป็ นเหตุ อ ัน เนื่ อ งมาจากความบกพร่ อ งของนั ก ศึ ก ษา
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เปลี่ ย น I เป็ น F หรื อไม่ ผ่ านเกณฑ์ ต ามที่ ห ลั ก สู ตรก าหนด ในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่
ความบกพร่ องของนักศึกษา อธิ การบดีอาจอนุมตั ิให้ขยายเวลาต่อไปได้
๒๗.๗ การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
๒๗.๗.๑ นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ยกเลิกการเรี ยนวิชานั้น ตามข้อ ๑๙.๓
๒๗.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการเรี ยนตามข้อ ๒๒
๒๗.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรี ยนในภาคการศึกษานั้น
๒๗.๗.๔ นักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรี ยน I เพราะเหตุตามข้อ ๒๗.๖.๑
และได้รับอนุ มตั ิจากประธานคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรให้ทาการสอบเพื่อประเมินผล
การเรี ยนและครบกาหนดเวลาที่กาหนดให้สอบแล้วแต่เหตุตาม ข้อ ๒๗.๖.๑ นั้น ยังไม่สิ้นสุ ด
๒๗.๘ การให้ Au ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณี ที่ นัก ศึก ษาได้รับอนุ ม ัติให้
ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิ ต และไม่ใช่ เป็ นการลงทะเบียนเพื่อปรับพื้นฐาน (Prerequisite)
และได้รับการประเมินผลผ่าน
ข้อ ๒๘ การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสู ตร นอกจากการศึกษา
รายวิชาแล้ว นักศึ กษาอาจต้องสอบพิเศษต่างๆ ตามข้อกาหนดของหลักสู ตร เช่ น การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัด ความสามารถด้า นคอมพิ ว เตอร์ การสอบวัด คุ ณ สมบัติ
(Qualifying Examination) การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) การประเมินผล
การสอบพิเศษดังกล่าวให้กระทาเป็ นระดับดังนี้
ระดับ
ความหมาย
PD
ผ่านอย่างยอดเยีย่ ม (Pass with Distinction)
P
ผ่าน (Pass)
NP
ผลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์ (Not Pass)
ข้อ ๒๙ การประเมินคุณภาพวิทยานิ พนธ์ ภาคนิ พนธ์ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
สอบปากเปล่ า เกี่ ย วกับ วิท ยานิ พ นธ์ ภาคนิ พ นธ์ การประเมิ น ให้ ก ระท าหลังจากนัก ศึ ก ษาสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ผา่ นแล้ว และให้มีระดับคุณภาพ ดังนี้
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดี (Good)
พอใช้ (Fair)
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ข้อ ๓๐ การนับจานวนหน่วยกิตและการคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
๓๐.๑ ในกรณี ที่นักศึกษาลงทะเบี ยนเรี ยนซ้ าเพื่ อแก้ผลการเรี ยนที่ ตกหรื อเรี ยน
แทนเพื่ อเพิ่ ม ผลการเรี ยนในรายวิช าใด ให้นาจานวนหน่ วยกิ ตและค่ าระดับ คะแนนที่ ได้รับ ของ
ทุกรายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนเป็ นค่าระดับมารวมคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย
๓๐.๒ การนับจานวนหน่ วยกิ ตสะสมของนักศึ กษาตามหลักสู ตรให้นับเฉพาะหน่ วยกิ
ตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
๓๐.๓ ค่ าระดับ คะแนนเฉลี่ ย เฉพาะรายภาคการศึ ก ษาให้ คานวณจากผลการเรี ยนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคู ณของจานวนหน่ วยกิ ตกับค่าระดับคะแนน
ของแต่ ล ะรายวิ ช าเป็ นตั ว ตั้ งและหารด้ ว ยจ านวนหน่ วยกิ ต รวมของภาคการศึ ก ษานั้ น
การค านวณดั ง กล่ า วให้ ต้ ั ง หารถึ ง ทศนิ ยม ๓ ต าแหน่ ง และให้ ปั ดเศษเฉพาะทศนิ ยมที่ มี
ค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ ๓ เพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ตาแหน่ง
๓๐.๔ ค่ าระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมให้ ค านวณจากผลการเรี ยนของนัก ศึ ก ษา
ตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนจนถึ งภาคการศึ กษาสุ ดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคู ณของจานวนหน่ วยกิ ตกับ
ค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่ เรี ยนทั้งหมดตามข้อ ๓๐.๑ เป็ นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่ วยกิ ตรวม
ทั้งหมด การคานวณดังกล่ าวให้ต้ งั หารถึ งทศนิ ยม ๓ ตาแหน่ ง และให้ปั ดเศษเฉพาะทศนิ ยมที่ มี
ค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่ ๓ เพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ตาแหน่ง
๓๐.๕ ในภาคการศึกษาใดที่นกั ศึกษาได้ I ให้คานวณค่าระดับเฉลี่ ยรายภาคการศึกษานั้นโดย
นับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ ๓๑ การเรี ยนซ้ าหรื อเรี ยนแทน
รายวิช าบังคับ ใดนัก ศึ ก ษาได้ผ ลการประเมิ น ต่ ากว่า B หรื อรายวิช าที่ ไ ม่ ผ่า น
เกณฑ์ต ามที่ หลัก สู ตรก าหนด นัก ศึ ก ษาต้องลงทะเบี ย นเรี ยนซ้ าในวิช านั้น และในวิช าเลื อกใด
ที่ได้รับผลการประเมิน F นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนวิชาเดิ มหรื อลงทะเบียนเรี ยนวิชาอื่น
แทนได้ แต่ถ้าเป็ นการลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาอื่ นแทนให้อยู่ในดุ ลยพิ นิจของอาจารย์ที่ ป รึ กษาและ
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ข้อ ๓๒ การทุจริ ตในการสอบให้มีผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๓๒.๑ ตกในรายวิชานั้น หรื อ
๓๒.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรี ยนในภาคเรี ยนถัดไป หรื อ
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๓๒.๓ พ้นจากสภาพนักศึกษา
ทั้งนี้ การพิจารณาให้อยู่ในดุ ลยพินิจของคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
โดยได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
การดาเนินการเกีย่ วกับการสอนการสอบพิเศษและวิทยานิพนธ์
ข้อ ๓๓ อาจารย์ผสู ้ อน
๓๓.๑ หลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรบัณ ฑิ ต หลัก สู ตรปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต และ
หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ตชั้น สู ง อาจารย์ผู ส้ อนต้อ งมี คุ ณ วุฒิ ไ ม่ ต่ ากว่าปริ ญ ญาโทหรื อ
เที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ กนั และต้องมี ประสบการณ์ ด้านการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๓๓.๒ หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต อาจารย์ผูส้ อนต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่ มิใช่ ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้อ ๓๔ การสอบภาษา (Language Examination)
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ตรปริ ญญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ต้ อ งสอบผ่ า นภาษาต่ า งประเทศ
อย่างน้อย ๑ ภาษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด สาหรับนักศึกษาหลักสู ตร
ระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษาอื่ น ๆ ให้เป็ นไปตามข้อก าหนดของแต่ ล ะหลัก สู ตร โดยความเห็ น ชอบของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๕ นักศึ ก ษาหลัก สู ตรปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ตจะมี สิ ท ธิ ข อท าวิท ยานิ พ นธ์ ต้องผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
คุ ณ สมบัติข องนัก ศึ ก ษาผูข้ อสอบวัด คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารสอบ
วัดคุณสมบัติเป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๓๖ มหาวิทยาลัยอาจให้นกั ศึกษาหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต และหลักสู ตรปริ ญญา
ดุษฎีบณั ฑิตทาการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ก็ได้
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คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู ้ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบ
ประมวลความรู ้ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๓๗ การทาวิทยานิพนธ์ให้นกั ศึกษาดาเนินการและได้รับอนุมตั ิดงั นี้
๓๗.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
๓๗.๒ เสนอชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์
๓๗.๓ เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
๓๗.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่ องวิทยานิพนธ์
๓๗.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
๓๗.๖ เสนอวิทยานิพนธ์
๓๗.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์
๓๗.๗.๑ ผลงานวิทยานิ พนธ์ ระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต ต้องได้รับการ
ตี พิ มพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรั บให้ ตีพิ มพ์ใน
วารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
๓๗.๗.๒ ผลงานวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้องได้รับการ
ตี พิ มพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรั บให้ ตีพิ มพ์ใน
วารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
๓๗.๘ วิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมหาวิทยาลัยอนุ มตั ิให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๘ การเขียนวิทยานิพนธ์ให้เขียนเป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีความจาเป็ นและมีเหตุผล
สมควร มหาวิ ท ยาลัย อาจอนุ ม ั ติ ใ ห้ มี ก ารเขี ย นเป็ นภาษาต่ า งประเทศได้ โ ดยการเสนอของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ข้อ ๓๙ มหาวิท ยาลัยอาจก าหนดให้นัก ศึ ก ษามหาบัณฑิ ตท าภาคนิ พ นธ์ ก็ ได้ ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามกาหนดของหลักสู ตร การทาภาคนิพนธ์ให้นกั ศึกษาดาเนินการและได้รับอนุมตั ิดงั นี้
๓๙.๑ เสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์
๓๙.๒ เสนอชื่อเรื่ องภาคนิพนธ์
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๓๙.๓ เสนอเค้าโครงภาคนิพนธ์
๓๙.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่ องภาคนิพนธ์
๓๙.๕ การรายงานความก้าวหน้าในการทาภาคนิพนธ์
๓๙.๖ เสนอภาคนิพนธ์
๓๙.๗ ผลงานภาคนิพนธ์
๓๙.๘ ภาคนิ พ นธ์ ซ่ ึ งมหาวิทยาลัยอนุ ม ัติให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๐ การเขียนภาคนิพนธ์ให้เขียนเป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีความจาเป็ นและมีเหตุผล
สมควรมหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ ม ัติ ใ ห้ มี ก ารเขี ย นเป็ นภาษาต่ า งประเทศได้ โ ดยการเสนอของ
คณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์

หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๑ นักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔๑.๑ มีความประพฤติดี
๔๑.๒ ศึกษาและสอบได้ครบตามที่กาหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
อุดมศึกษา
ข้ อ ๔๒ นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณสมบั ติ ต ามข้ อ ๔๑ ต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขอรั บ ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตร ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๔๓ มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยนื่ ความจานงขอรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๑ เพื่อเสนอชื่ อต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายมีชยั ฤชุพนั ธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ภาคผนวก ข
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่ าด้ วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้ นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. ๒๕๔๙
----------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และบัณฑิ ตศึกษาเป็ นไปอย่างมีระบบ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ งพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ.
๒๕๔๗ และโดยมติ ส ภามหาวิท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๓ / ๒๕๔๙ เมื่ อ วัน ที่ ๑๗ มี น าคม
๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยนและยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙”
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ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรื อข้อบังคับอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อ
ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
“อ ธิ ก ารบ ดี ” ห ม าย ค ว าม ว่ า อ ธิ ก ารบ ดี ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก ร ณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นั ก ศึ กษ า” ห มายความว่ า นั ก ศึ กษ าของมห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไล ยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนในระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา และเป็ นไปตามหลักสู ตรของคณะนั้น
“สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ” หมายความว่ า ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การเรี ยน
การสอนในหลักสู ตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ข้อ ๔ ผูม้ ี สิ ท ธิ์ ขอเที ย บโอนผลการเรี ย นและยกเว้น การเรี ยนรายวิช าต้องเป็ นนัก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ การพิจารณาเทียบโอนผลการเรี ยนและยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
๕.๑ การเรี ยนจากสถาบันการศึกษา
๕.๑.๑ ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาหรื อ
เที ยบเท่าที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาหรื อหน่ วยงานของรั ฐที่ มีอานาจตามกฎหมาย
รับรอง
(๒) เป็ นรายวิ ช าหรื อกลุ่ ม รายวิ ช าที่ มี เนื้ อหาสาระครอบคลุ ม
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๓) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า C หรื อ
เที ยบเท่ าในรายวิ ชาที่ มี การประเมิ นผลเป็ นค่ าระดับ และได้ระดับผลการประเมิ นผ่ านในรายวิชา
ที่ไม่ประเมินผลเป็ นค่าระดับ ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามเงื่อนไขของหลักสู ตรของสาขาวิชานั้นกาหนด
(๔) นั กศึ ก ษาจะขอเที ยบโอนรายวิ ชาเรี ยนและโอนหน่ วยกิ ตได้
ไม่เกินสามในสี่ ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรที่รับโอน
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(๕) รายวิช าหรื อกลุ่ ม รายวิช าที่ ได้รับ อนุ มตั ิ ให้เที ยบโอนได้จาก
ต่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) กรณี ก ารยกเว้นในระดับปริ ญ ญาตรี (ต่อเนื่ อง) รายวิชาที่ ขอ
ยกเว้น ต้องไม่เป็ นรายวิชาในระดับอนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่า หรื อรายวิชาที่หลักสู ตรกาหนดไว้ว่า
ควรจัดให้เรี ยน ๒ ปี แรกในระดับปริ ญญาตรี เว้นแต่รายวิชานั้นหลักสู ตรได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
(๗) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บนั ทึกในระเบียนการเรี ยนของ
นักศึกษา โดยใช้อกั ษร P
๕.๑.๒ ระดับบัณฑิตศึกษา
(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา
หรื อเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) เป็ นรายวิ ช าหรื อกลุ่ ม รายวิ ช าที่ มี เนื้ อหาสาระครอบคลุ ม
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(๓) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่ ม รายวิชาที่ ได้ระดับ คะแนนไม่ ต่ ากว่า B
หรื อเทียบเท่า หรื อระดับคะแนนตัวอักษร S
(๔) นัก ศึ ก ษาจะเที ย บรายวิช าเรี ย นและโอนหน่ วยกิ ตได้ไ ม่ เกิ น
หนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรที่รับโอน
(๕) รายวิชาหรื อกลุ่ มรายวิชาที่ เที ยบโอนจากต่างสถาบันอุ ดมศึ กษา
จะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ งปี
การศึ ก ษา และลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ช าหรื อวิ ท ยานิ พ นธ์ ตามหลัก สู ตรที่ เข้าศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า
๑๒ หน่วยกิต
๕.๒ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
๕.๒.๑ การเทียบความรู ้จากประสบการณ์จะเทียบเป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชา
ตามหลักสู ตรและระดับการศึกษาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
๕.๒.๒ การประเมินเพื่อเทียบโอนความรู ้ในแต่ละรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชา
ทาได้โดยวิธีต่อไปนี้
(๑) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรื อผลงาน และทดสอบความรู ้
(๒) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ ๖ กาหนดเวลาการเทียบโอนและยกเว้นการเรี ยนรายวิชา
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นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเที ยบโอนและยกเว้น การเรี ยนรายวิ ช าที่ ได้ เรี ย นจาก
สถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ น จะต้องยื่ นค าร้ องขอเที ยบโอนรายวิ ช าต่ อมหาวิ ท ยาลัยภายใน ๖ สั ปดาห์
นับจากวันเปิ ดภาคการศึ กษาแรกที่ เข้าศึ กษา เว้นแต่ ได้รับอนุ ม ัติจากอธิ การบดี แต่ ท้ งั นี้ ต้องไม่ เกิ น
๒ ภาคการศึกษา
สาหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ์สามารถทาได้ในทุกภาคการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิ ขอเทียบโอนและยกเว้นการเรี ยนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๗ การจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การนับจานวนภาค
การศึกษาของผูท้ ี่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดงั นี้
๗.๑ นัก ศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ ใ ห้ นั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต
ได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็ น ๑ ภาคการศึกษา
๗.๒ นัก ศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาตรี ภาคพิ เศษให้ นับ จานวนหน่ วยกิ ต
ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็ น ๑ ภาคการศึกษา
๗.๓ นั ก ศึ ก ษาบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ นั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ได้ ไ ม่ เกิ น ๑๒ หน่ ว ยกิ ต
เป็ น ๑ ภาคการศึกษา
ข้อ ๘ การเที ยบโอนผลการเรี ย นและการยกเว้น การเรี ย นรายวิช า ต้อ งช าระค่ าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยที่วา่ ด้วยการรับจ่ายเงินค่าบารุ งการศึกษา

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณามี ความเห็ นการเทียบโอนผลการเรี ยน
และการยกเว้นรายวิชาแล้วเสนออธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๑๐ ให้ใช้ระเบียบนี้ กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๑๑ ให้อธิ การบดี รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ ขาดในกรณี ที่เกิ ดปั ญหา
จากการใช้ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(นายมีชยั ฤชุพนั ธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

