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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร  ……….. 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  ……….. 
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ภาคผนวก            
ก   ค าอธิบายรายวิชา.............................................................................................  ..……… 
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ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร....................................... ……….. 
จ   ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร................................................................ ..……… 
ฉ   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ัน………..(ใส่ทุกฉบับ).. ……….. 
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หลักสูตร........................................................................................................ 
สาขาวิชา…………………………………………….. 

(หลักสตูรนานาชาติ)  (ถ้ามี) 
(หลักสตูร...................... พ.ศ. ...................) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชา……………………………………………./สาขาวิชา………………………….…………………   
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร (ระบุรหสั (ถ้ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรทีเ่ปิดสอน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 ตัวอย่างเช่น   
 ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย) :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science Program in Environmental Health 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 (ให้ระบุช่ือเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ส าหรับช่ือภาษาไทยให้ใช้ตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของสถาบัน  (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของ

สถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในก ากับ) ตัวอย่างเช่น  
 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Environmental Health) 
ชื่อย่อ   (ภาษาไทย) : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

 (ภาษาอังกฤษ) :   B.Sc. (Environmental Health) 
 

3. วิชาเอก  (ถ้าไม่มี) ให้ระบุว่า 
 ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 จ านวน     หน่วยกิต  
 ถ้าเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบุแต่ละแผนการศึกษาด้วย ตัวอย่างเช่น 
 1) แผนการศึกษา แบบ 1  จ านวน  หน่วยกิต 
 2) แผนการศึกษา แบบ ก2  จ านวน  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ (ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552) ตัวอย่างเช่น 
หลักสูตรระดับปริญญา………………. หลักสูตร ……………… ปี 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)    
 (ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ หรือแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หรือ

 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) ตัวอย่างเช่น 
 หลักสูตรทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ (ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศภาษาใด) ตัวอย่างเช่น 

  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
5.4 การรับเข้าศึกษา (ระบุการรับนกัศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่ม

เข้าศึกษา) ตัวอย่างเช่น  
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรงหรือเป็นหลักสตูร   ความ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ โดยต้องระบุช่ือสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย ส าหรับความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550) 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา (ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณี 

ทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่
มีข้อตกลงความร่วมมือ) 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 (ระบุว่าเป็นหลักสตูรใหมห่รือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสตูรนี้ (ภาคการศึกษา และปีการศึกษา) พร้อมท้ังให้

ระบุวันเดือนปีท่ีสภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอย่างอ่ืน (ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสตูรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอื่นใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีท่ีได้รับการ

รับรองด้วย) ตัวอย่างเช่น 

● หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562   
 ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เปิดสอนในภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2562   
● สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่     เมื่อวันที่     
● สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี   เมื่อวันที่    

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 (ระบุปีท่ีคาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

 ตัวอย่างเช่น 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
 ศึกษา พ.ศ........../ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปี
 การศึกษา.......(โปรดระบุปีการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว ไม่น้อยกว่าครึ่งรอบของหลักสูตร) 
  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 (ระบุอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา)   
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมทั้งระบุผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้) ตัวอย่างเช่น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. ผศ. ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา 
  

Ph.D. (Environmental Engineering 
and Management) 

M.Sc. (Environmental Technology 
and Management) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

Asian Institute of 
Technology 
Asian Institute of 
Technology (AIT) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2551 
 

2544 
 

2539 
2. ผศ. ดร.ช่ืนจิต  ชาญชิตปรีชา 
      

Ph.D. (Environmental Sciences) 
 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 

University of East Anglia 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2555 
 

2543 
2540 

3. อ. ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก 
      

Dr.Eng. (Science and Engineering)  
 
วท.ม. (เทคโนโลยีและการจดัการ

สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Ritsumeikan University 
ประเทศญี่ปุ่น 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2556 
 

2549 
 

2545 

4. อ. ดร.วีณา  รองจะโปะ 
      

วท.ด. (เคมี) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  
 เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2558 
2551 

5. อ.นลิน  สิทธิธูรณ ์
       

วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  
       สาขาวิทยาศาสตรส์ุขาภิบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2543 
2540 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน (ระบุสถานที่จดัการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอน 
 มากกว่า 1 แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน) ตัวอย่างเช่น 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม     

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
(อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่
ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการ
ของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น) 

 
หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ระบุปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้อง
สอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 
และความรู้ความสามารถอย่างไร) ตัวอย่างเช่น 
1.1   ปรัชญา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการประเทศ  
1.2   วัตถุประสงค ์

1) ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผู้มีความรู้และความคิด สร้างสรรค์ ทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติมีความพร้อมและสามารถค้นคว้าเรียนรู้ในระดับสูงได้  

2) ฝึกหัดและอบรมบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นผู้ที่มีวินัยความคิดและ การท างานอย่างมี
ระบบ สามารถท างานและสื่อสารร่วมกับบุคลากร ต่างสาขาอาชีพได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีของประเทศ 

 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) หรือ outcomes ราย module) 
 อธิบายเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และความรับผิดชอบของผู้เรียน ซึ่งผู้ทีส่ าเรจ็การศึกษาจะสามารถ
แสดงออกให้สังเกตได้ สามารถวัดและประเมินได้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่หลักสตูรก าหนด 
โดย PLOs ที่ดี ควรมีโครงสร้าง 3 ประการ ดังนี ้
1) Action verb ระบุความสามารถหรือทักษะที่บัณฑิตจะต้องแสดงสมรรถนะใหส้ังเกตหรือวัดได้ 
2) Learning content ความรู้ที่รายวิชาต้องการให้บัณฑิตไดร้ับ และจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดส าหรับการเรยีนในระดบัสูงขึ้น 
3) Criteria or standard เกณฑ์หรอืมาตรฐานของระดับความสามารถ ที่หลักสูตรก าหนดส าหรับการตดัสินผลว่านักศึกษาได้

บรรลผุลส าเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิต 

 ตัวอย่างเช่น 
1) อธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) น าเสนอได้ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 
4) ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
5) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 
6) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
7) วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
8) ด าเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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3.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
(ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 
5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการเพื่อความส าเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้ง ตัวบ่งช้ีความ ส าเร็จ โดยตัวบ่งช้ีควรจะเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ด้วย)  
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
2.2 กลยุทธ์ 
2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ตัวอย่างเช่น 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ปรับปรุงหลักสูตรอนามัย

สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ.
ก าหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรและ เน้ือหารายวิชาให้มีคุณภาพ
สม่ าเสมอตามท่ี สกอ. ก าหนดโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงหลักสูตร 

-  ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และทันต่อ
สถานการณ์ต่างๆ 

-  ติดตามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง 
ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน ผู้ปกครองอย่าง
สม่ าเสมอ 

-  น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร 

-  ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและน ามาปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

-  รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้เรียนต่อ
ความรู้และความทันสมัยของ
หลักสูตร 

-  รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตหรือนายจ้าง 

-  มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน
การสอน 

3. พัฒนาบุคลากร/คณาจารย์ ด้าน
การเรียนการสอน บริการ
วิชาการ และการวิจัยให้มี
คุณภาพ 

-  สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

-  สนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
ท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  

-  ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

-  จ านวนผลงานวิจัยและบทความวิจัย 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1  ระบบ (ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบ

จตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ให้ระบุว่า  
 ระบบไตรภาค (1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  
 มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์) 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่) ให้ระบุว่า 
 ไม่มี หรือ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบ
ทวิภาคในการจัดการเรียน การสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน) ให้ระบุว่า 

1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ  
  4 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน (ระบุช่วงเวลาการจดัการเรียนการสอนที่ใหน้ักศึกษาเรียน)  
 ตัวอย่างเช่น 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

  ภาคการศึกษาที่ 3  เดือนมีนาคม – มิถุนายน 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน)  

 ตัวอย่างเช่น 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546  

ข้อ 2.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า  
 2.2.2.1 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1  

(1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
 สุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ฉ)  
(2) มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี   

2.2.2.2 ผู้เข้าศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที ่3  
(1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ฉ)  
(2) เป็นนักศึกษาท่ีกาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรม  
 อิเล็กทรอนิกส์  

- ต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  
- มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป หรือมีแต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกของชั้นปี หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
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- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า (ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องน ามาประกอบ  

การพิจารณา เพื่อการก าหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาท่ีมีข้อจ ากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวใน
การเรียน) 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและ 

 จ านวนที่คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี)  
 ตัวอย่างเช่น 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2  60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3   60 60 60 
ช้ันปีท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 

หมายเหตุ   หากเป็นระดับบณัฑิตศึกษา จะต้องมีแผนการรับนักศึกษาในแต่ละแผนให้ชัดเจน  ตัวอย่างเช่น 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

2.5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ แบบ 1.1 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ช้ันปีท่ี 1 1 1 1 1 1 
ช้ันปีท่ี 2  1 1 1 1 
ช้ันปีท่ี 3   1 1 1 

รวม 1 2 3 3 3 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 1 1 1 

2.5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 2.1 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ช้ันปีท่ี 1 1 1 1 1 1 
ช้ันปีท่ี 2  1 1 1 1 
ช้ันปีท่ี 3   1 1 1 

รวม 1 2 3 3 3 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 1 1 1 

 
 
 
 



มคอ .2  
 

 

12 

 

 
 

2.6 งบประมาณ (แสดงงบประมาณ โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่าย

ต่อหัวในการผลิตบณัฑิตตามหลักสูตรนั้น) ให้ระบุว่า 
   ใช้งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

ตัวอย่างเช่น 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2553 2554 2555 2556 2557 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 

2. ค่าลงทะเบียน 1,872,000.00 1,872,000.00 1,872,000.00 1,872,000.00 1,872,000.00 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  -  -  -  -  - 

รวม 2,432,000.00 2,432,000.00 2,432,000.00 2,432,000.00 2,432,000.00 
 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2554 2555 2556 2557 2558 

งบบุคลากร 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 
งบลงทุน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000000 2,000,000 
งบด าเนินการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
รวม 17,000,000 18,000,000 19,000,000 20,000,000 21,000,000 

 

2.7  ระบบการศึกษา  ให้ระบุว่า 
 แบบชั้นเรียน 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  ให้ระบุว่า 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี /บัณฑิตศึกษา พ.ศ.....  

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  (ระบุจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่

สัมพันธก์ับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งก าหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและสอดคลอ้งกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ) 
3.1 หลักสูตร  ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต (ให้ระบุหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร)    
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร (ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลกัสูตร โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาใหส้อดคล้องกับที่

 ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2558)   
2.1.3 รายวิชา (ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จ านวนหน่วยกิต จ านวนช่ัวโมงบรรยาย จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง)   
2.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
2.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ระบุในภาคผนวก) 
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ตัวอย่างเช่น 
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นอกจากนี ้ให้ชี้แจงความหมายของเลขประจ าวิชาที่ใช้ในหลักสูตรด้วย  
 
ตัวอย่างเช่น ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรล าดับที่ 1-3 และตัวเลข ล าดับที่ 4-9 มีความหมายดังนี้ 

 

ล าดับที ่1 -3 แสดงรหัสส านักวิชา ENG หมายถึง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 IST หมายถึง ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 SCI หมายถึง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ 4 และ 5 แสดงรหัสสาขาวิชา  

ล าดับที่ 6 แสดงชั้นปี  1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 
 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3  
 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 

ล าดับที่ 7 แสดงกลุ่มวิชา/หมวดวิชา เช่น 
 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 ที่สาขาวิชารับผิดชอบ 
 1 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 2 หมายถึง รายวิชาเลือกด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์  
  ในกลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 3 หมายถึง หมวดวิชาสหกิจศึกษา 

ล าดับที่ 8 และ 9  แสดงล าดับรายวิชา 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.1.4   แผนการศึกษา (ตัวอย่าง) (ถ้าเป็นระดับบัณฑิตศึกษา ให้ระบุทุกแผนการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษแยกจาก
กัน โดยระบุรายชื่อ ซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือ
การแต่งต ารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่นี่
หรือภาคผนวกก็ได้)  ตัวอย่างเช่น 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ระบุอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
 หลักสูตร พ.ศ. 2558)   

 ตัวอย่างเช่น 
ชื่อ-สกลุ (ต าแหน่งทางวิชาการ) คุณวุฒิ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 

3. ผศ. ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา * 
  

Ph.D. (Environmental Engineering 
and Management) 

M.Sc. (Environmental Technology 
and Management) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

Asian Institute of 
Technology 
Asian Institute of 
Technology (AIT) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2551 
 

2544 
 

2539 
2. ผศ. ดร.ช่ืนจิต  ชาญชิตปรีชา * 
      

Ph.D. (Environmental Sciences) 
 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 

University of East Anglia 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2555 
 

2543 
2540 

3. อ. ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก * 
      

Dr.Eng. (Science and Engineering)  
 
วท.ม. (เทคโนโลยีและการจดัการ

สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

Ritsumeikan University 
ประเทศญี่ปุ่น 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2556 
 

2549 
 

2545 

4. อ. ดร.วีณา  รองจะโปะ * 
      

วท.ด. (เคมี) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  
 เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2558 
2551 

5. อ.นลิน  สิทธิธูรณ์ * 
       

วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  
       สาขาวิทยาศาสตรส์ุขาภิบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2543 
2540 

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  ตัวอย่างเช่น 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ (ต าแหน่งทางวิชาการ) คุณวุฒิ  (สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 
1. รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน ์ - Ph.D. (Mechanical Engineering), U. of Pittsburgh, USA. 

พ.ศ. 2535 
2. รศ. ดร.ทวิช  จิตรสมบรูณ ์ - Ph.D. (Mechanical Engineering), Old Dominion U., 

USA. พ.ศ. 2529 
3. ผศ. ดร.กองพล  อารีรักษ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี พ.ศ. 

2550 
4. อ. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย - Ph.D. (Chemical Engineering), Dalhousie U., Nova 

Scotia, Canada พ.ศ. 2546 
5.   
6.   

 

4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) (สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึก

ปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตร) 

4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ลงรายการส าคัญ ๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ 

4.2  ช่วงเวลา 
 (ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาท่ีจัด) 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 (เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา) 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 (ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ ควร

แนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย) 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 (ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก ๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย) 
5.3  ช่วงเวลา 

 (ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา) 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

 (อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา) 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

 (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปท่ีสถาบัน ส านักวิชา หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนา
ให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่
ละคุณลักษณะดังกล่าว ช้ีให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น) 

ตัวอย่างเช่น 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

(1) ด้านภาวะความเป็นผู้น าและการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น 

- ในรายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม

เพื่อฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น  มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น

และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมทั้งให้มีตัวแทนกลุ่มเป็น

ผู้น าในการท างานเพื่อฝึกการบริหารการท างานความเป็นผู้น าของ

ตนเองและสามารถน าเสนอรายงานของกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพ

พร้อมฝึกความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

และสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจากการท างานได้ 

(2) ด้านความรบัผิดชอบและการมีวินยั

ในตนเอง 

- ในการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ฝึกให้นักศึกษามีความ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนการท างานในส่วนที่

ได้รับมอบหมายและจัดให้มีการรายงานผลเป็นระยะ โดยมีการ

ก าหนดเวลาในการส่งงานเพื่อฝึกให้มีวินัยในการท างานและยังเป็น

การฝึกการวางแผนการท างานและการเรียนให้แก่นักศึกษาอีกด้วย 

(3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตัวให้เหมาะสมโดยมีการสอนที่

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเห็นแก่

ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อให้เกิดจิตส านึก

ด้านสิ ่งแวดล้อม และแนวคิดที ่เป็นประโยชน์เหมาะสมต่อการ

ท างานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้วย

ตนเอง 

- มีการจัดการศึกษาให้นักศึกษามีชัว่โมงเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเอง  

- จัดให้มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่างเสรี 

- นอกจากนั้นยังมีรายวิชาสหกิจศึกษาที่ฝึกให้นักศึกษาสามารถน า

วิชาความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย

ตนเองในสถานประกอบการที่นักศึกษาได้เลือกไปปฏิบัติงานเพื่อให้

เกิดการพัฒนาตนเองและวิชาชีพท่ีตนเองได้ปฏิบัติ 
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2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1)  ค าอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของความรู้และทักษะ

นั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก าหนดเป็นอย่างน้อย (ดูประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ ข้อ 5 มาตรฐานผล
การเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่ จะพัฒนา/
ปรับปรุงให้ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะ
พัฒนา/ปรับปรุงจากค าอธิบายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 วิธีที่ 2 

2)  ค าอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเหล่านั้น 
(ควรเป็นค าอธิบายทั่ว ๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะก าหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย) 

3)  วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์ส าหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา)  ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรม
ต่าง ๆ ในการเตรียมการหรือการแนะน าในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และ
ทักษะที่ก าหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 

ตัวอย่างเช่น 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งสร้าง
บัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Leaning Outcomes) และ
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
2.1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) มดีังนี้ 

PLO1 อธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

PLO2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
PLO3 น าเสนอได้ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 
PLO4 ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
PLO5 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน

ได้อย่างเป็นองค์รวม 
PLO6 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
PLO7 วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
PLO8 ด าเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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2.2 Categories of program learning outcomes (PLOs)  ตัวอย่างเช่น 

PLOs Specific LO Generic LO Level 
1.  อธิบายศาสตร์พื้นฐานและองค์ความรู้

ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

  U 
Understand 

2.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมคีวาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  A 
Apply 

3.  น าเสนอได้ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและ
การเขียน 

  A 
Apply 

4.  ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์อนามยั
สิ่งแวดล้อม 

  A 
Apply 

5.  วิเคราะหส์ถานการณด์้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม
และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

  A 
Analyze 

6.  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  A 
Analyze 

7.  วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

  E 
Create 

8.  ด าเนินการวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  E 
Create 

 
 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 

(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้
ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ 

 (1)   ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
ปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคม
และดูความมีวินัยในการท างาน การ
ส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน การ
น าฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
น าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา 

(2)  นักศึกษาน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยแทรกแนวคดิการพัฒนาท่ียั่งยนื 
ดูเจตคติจากเนื้อหาที่น าเสนอที่
แสดงถึงความตระหนัก และการ
ปฏิบัติตนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3)  ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทยีบความเป็นพลเมืองโดย
ใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล 

(1)   ใช้แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะ
ค าถามแบบจ ากัดค าตอบ 
(Restricted Response)  

(2)   ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ (Multiple Choices 
question)   

(3)   สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน 
การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่าง
ต่อเนื่อง 

(4)   การสร้างค าถามโดยผูส้อนและ
ผู้เรยีนระหว่างท าการเรยีนการสอน 

(5)   การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ 
(Reflection) และการพูดคยุ การ
อภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1)  รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(2)  ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นใน

โลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทย
และสังคมโลกได้ อย่างเหมาะสม  

(3)  มีฐานคิดของการสร้างทุนมนษุย์ การ
สร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็น 

      ผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0 

(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

(2) ให้มีโครงการวจิัย (ด้านความเข้าใจ
ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
วัฒนธรรม) 

(3) จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา 
โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเขา้
ห้องเรียนเพื่อน าข้อมูลมา อภิปราย 
และแสดงความคดิเห็นแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบาย
การพัฒนาและผลกระทบของการ
พัฒนาตนเอง การสร้างความรู้
นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ) 
และให้เห็นความรู้และความคิดที่
แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 

(4) เชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญใน
ด้านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 

(5) เปรียบเทียบและวิเคราะหส์ถานการณ์
ของปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม 

(1)  การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย
เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่
สอน 

(2)  การวัดผลแบบไม่จ ากดัค าตอบ 
(Extended Response Question) 

3  ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปญัญา  
(1)   มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการ
พัฒนาตนเองและ ด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ  

(2)   มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมใน
เชิงเหตุผลและสร้างสรรค ์

(3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทาง
วิทยาศาสตร ์   

(1) การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจาก
สถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 

(2) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการ
อภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา 

(3)  แบบฝึกหัดในและนอกช้ันเรียน ตอบ
ปัญหา อภิปราย  

(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของ
นักศึกษา 

(2)  ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือ
แบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคดิวิเคราะห์
ปัญหา 

(3) ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้ง
ค าถามและให้ค าตอบได้ด้วยตนเอง 

4 ผลการเรยีนรู้ดา้นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการ
ปฏิบัติตนใหม้ีคุณค่าของพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

(2) ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมี
สุนทรียภาพ  

(3)   มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับ
ชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจ
และเข้าถึงสภาพความเป็นจริงของ
ชุมชนและกลุ่มวิชาชีพท่ีตนสนใจ 

(1) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้น 
การสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 

(2) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนด้วย  
การอภิปรายกลุม่ 

(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท า
รายงานกลุ่ม และน าเสนอในช้ันเรยีน 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะท า
กิจกรรม 

(2)  สังเกตจากการให้ความร่วมมอืในการ
อภิปราย 

(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมกลุม่ท างานและจากความคดิเห็น
ของเพื่อนร่วม ช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

(4)  เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เช่ือมั่นในตนเอง 
เป็นผู้น า ผู้ตาม และท างานเป็นทีมได้ด ี

5  ผลการเรยีนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อคน้คืน 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 

(2)  มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการ
ท างาน    

 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
ที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคญัและประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ
และสบืค้นข้อมูล 

(3) มอบหมายงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้กระบวนการคดิวิเคราะหเ์ชิง
คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อยา่ง
ถูกต้องตามระเบียบวิธ ี

(1)  ประเมินทักษะการใช้ภาษาสือ่สาร 
ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจาก
การน าเสนองาน 

(2)  ประเมินจากความถูกต้องในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และสบืค้นข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่
ถูกต้องในการจัดท าเอกสารทาง
วิชาการ 

(3)  ประเมินจากการท าข้อสอบและงาน
เขียนที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการใช้
กระบวนการคดิวิเคราะหเ์ชิง
คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร ์

หมวดวิชาเฉพาะ  
 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
1.  อธิบายศาสตร์พื้นฐานและองค์ความรู้

ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  

2.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  

3.  น าเสนอได้ทั้งการพูด การฟัง การ
อ่านและการเขียน 

  

4.  ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์อนามยั
สิ่งแวดล้อม 

  

5.  วิเคราะหส์ถานการณด์้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล 

กลุม่และชุมชนได้อย่างครอบครัว 
เป็นองค์รวม 

  

6.  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  

7.  วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

  

8.  ด าเนินการวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
 (แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 
ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้
บางเรื่องก็ได ้(จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้) 

 ตัวอย่างเชน่ 
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(ตัวอย่าง) 
ตารางท่ี 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   o ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1  1.2  1.3 2.1  2.2  2.3  3.1  3.2  3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2  

1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  
202108 การรู้ดิจทิัล                
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การเรียนรู ้                 
202201 ทักษะชีวิต                
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก                
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม                
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา                
2. กลุ่มวิชาภาษา  
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                  

213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                  

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ                 

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                  

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                  

3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  

202181 สุขภาพองค์รวม                
202373 การคิดเชิงออกแบบ                
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                
202175 ศิลปวิจักษ์                
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ                
202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม                
202331 อาเซียนศึกษา                
สรุปแผนที่การกระจายความรบัผิดชอบ                
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ตาราง 3.2 แผนที่แสดงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

 ความรับผิดชอบหลัก    

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

1.5
 

2.1
 

2.2
 

2.3
 

2.4
 

2.5
 

3.1
 

3.2
 

3.3
 

3.4
 

3.5
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

1 อธิบายศาสตร์พื้นฐานและองค์ความรูท้างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

                            

2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและมคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม                             

3 น าเสนอได้ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน                             

4 ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์อนามยัสิ่งแวดล้อม                             

5 วิเคราะหส์ถานการณด์้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุม่และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

                            

6 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม                             

7 วางแผนงานด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม                             

สรุปแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ                             
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ตาราง 3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา  
หมวดวิชาเฉพาะ  ความรับผิดชอบหลัก 

 

รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  

SCI02 …………………………………………………………………………        
SCI02 …………………………………………………………………………        
SCI03 …………………………………………………………………………        
SCI03 …………………………………………………………………………        
……………………………………………………………………………………………..        

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสขุ  
……………………………………………………………………………………………..        
……………………………………………………………………………………………..        
……………………………………………………………………………………………..        
……………………………………………………………………………………………..        
……………………………………………………………………………………………..        

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา        
……………………………………………………………………………………………..        
……………………………………………………………………………………………..        
……………………………………………………………………………………………..        
……………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………..        
……………………………………………………………………………………………..        

กลุ่มวิชาเลือก        
……………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………..        

กลุ่มวิชาเลือก-วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ  
……………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………..        

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  
……………………………………………………………………………………………..        
……………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………..        

Overall Mapping        
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4.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี ตัวอย่างเช่น 
 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาสามารถอธิบายศาสตร์พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องได้ มีความรับผิดชอบต่อตนและสังคม มีการน าเสนอได้ทั้งการพูด การอ่านและการเขียนได้ใน
ระดับหนึ่ง 

2 นักศึกษาสามารถอธิบายศาสตร์พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีความรับผิดชอบต่อตนและสังคม มีการพัฒนาทักษะการน าเสนอได้ทั้งการ
พูด การอ่านและการเขียน มีความมั่นใจในตนเองในการน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและ
ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
และปฏิบัติงานงานด้านอนามัยสิ่งแวด้อมได้ สามารถใช้เครื่องมือและฝึกปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 

4 นักศึกษาสามารถวางแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ ด าเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ สามารถใช้เครื่องมือและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ได้ท าโครงงานท่ี
น าองค์ความรู้จากรายวิชาสาขาฯ ที่ได้ศึกษามาใช้ในโครงงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรอบ
มหาวิทยาลัยได้ เข้าใจบริบทของการเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ได้เป็นอย่างดี 
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5.  แผนที่แสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (5 ด้านที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย)  

ตัวอย่างเช่น 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1         

2         

3         
4         
5         
6         

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย  
Humanware         

Orgaware         
Infoware         

Technoware         
คุณลักษณะบัณฑติที่พีงประสงค์:  
บัณฑิตนักวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผู้มี 

 

ภูมิรู ้         

ภูมิธรรม         

ภูมิปญัญา         
ภูมิฐาน         

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
C2 Critical Thinking, Complex Problem 

Solving and Learning skills 
        

C3 Communication skills         
C4 Collaboration, Teamwork and Leadership         
C6 Career and life skill         
C7 Cross-cultural Understanding         
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) (ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือ

หลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ 
กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว) ให้ระบุว่า 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละ
รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

 

 

3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ให้ระบุว่า 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2546 หมวด 10 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 26, 27, 28 และ 29 ระบุว่า................................. 

  ระบุข้อความให้ครบ............................................................................................................... 
 

 

 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจ
ได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
สอน) 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ (อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา) 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน   
(อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร) 

 

2. บัณฑิต  
(อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การท างาน 
หรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา) 

 

3. นักศึกษา  
(อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

 

4. อาจารย ์
(อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์) 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
(อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบหลักสู ตร 
ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีคการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
(อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความ
พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจาราย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี ตาม  
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นมาเองโดย
ครอบคลุมหมวด 1-6)   
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หมวดที่ 8.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็น
ส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม    
การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์
ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้ และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง 
และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน) 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้      
เช่นการประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
หรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของ
สถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษา) 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
(อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
และการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/
หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ) 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
(ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียว 
กับการประกันคุณภาพภายใน) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
(อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์) 
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ภาคผนวก            
ก ค าอธิบายรายวิชา …………………………………………………………………..………..……… ……….. 
ข ตารางเปรีบเทียบหลักสูตร……(ถ้าเป็นหลักสูตรปรับปรุง)..………………………..…… ……….. 
 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสตูรที่ปรับปรงุใหม่ เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง   
 อาจแสดงด้วยตารางดงันี้  
 

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรใหม่ หน่วยกิต หมายเหตุ 

1.  หมวดศึกษาท่ัวไป     

    202204 ไทยศึกษา 3 ยกเลิก   

    202205 มนุษย์กับสังคม 3 ยกเลิก   

 
 

 202104  ศึกษาท่ัวไป 1 3 วิชาเปิดใหม่ แทนวิชาในกลุ่ม
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ     

 402104 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 425101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2  
    502201 หลักวิศวกรรมเคมี 3 424201 หลักวิศกวรรมเคมี 4 เพิ่ม หน่วยกิตวิชา จากเดิม      

3 หน่วยกิตเป็น 4 หน่วยกิต 
 

ค รายวิชาเอกเพ่ือใช้ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ……………………………… ……….. 
ง คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร.............................................................. ……….. 
จ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………….………..……… ……….. 
ฉ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ัน………..(ใส่ทุกฉบับ).. ……….. 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่าง  
ค าอธิบายรายวิชา (ให้เขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาไทยโดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชานั้น 
กรณีเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติให้มีค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ใช้สอนหลักสูตรนั้น ๆ 
โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLOs) คือ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และความรับผิดชอบของ
ผู้เรียน ซึ่งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะสามารถแสดงออกให้สังเกตได้ สามารถวัดและประเมินได้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมี
สมรรถนะตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด โดย PLOs ที่ดี ควรมีโครงสร้าง 3 ประการ ดังนี้ 
1) Action verb ระบุความสามารถหรือทักษะที่บัณฑิตจะต้องแสดงสมรรถนะใหส้ังเกตหรือวัดได้ 
2) Learning content ความรู้ที่รายวิชาต้องการให้บัณฑิตได้รับ และจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดส าหรับการเรียนในระดับสูงขึ้น 
3) Criteria or standard เกณฑ์หรอืมาตรฐานของระดับความสามารถ ที่หลักสูตรก าหนดส าหรับการตดัสินผลว่านักศึกษาได้

บรรลผุลส าเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิต 
ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เช่น 
รายวิชา 1………. พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์ 4(4-0-8)  
  (Applied Electrodynamics) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวชิา 
 รายวิชาเน้นหัวข้อต่อไปนี้  ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามแปรผันกับเวลา สมการแมกซ์เวลล์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของคลื่น ท่อน าคลื่น โพลาไรเซชัน การหักเห การส่งผ่านและการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรม เช่น การสื่อสารแบบไร้สาย ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกหรือระบบจีพีเอส และ 
หลักการเบื้องต้นของเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน 
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  
นักศึกษาที่ผา่นรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. บรรยายแนวคิดฟสิิกส์ที่ส าคัญในโจทยป์ัญหาที่ซบัซ้อนที่เก่ียวกบัรายวิชานีไ้ด้ 
2. ด าเนินกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาเชิงค านวณในรูปแบบทีท่ี่เก่ียวกับรายวิชาได้ 
3. เชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวติประจ าวนัได้ 
4. เชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เก่ียวกับรายวชิานี้ได้ 
ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เช่น 
รายวิชา 539212 Engineering Electronics II  4(4-0-8) 
Prerequisite : 539210 Engineering Electronics I 

Review of current- voltage characteristics and frequency of electronic devices, 
transistor modeling, analysis of small- signal transistor amplifiers, the frequency responses of 
transistor amplifiers, multistage amplifiers, power amplifiers, operational amplifier and its 
applications in linear and nonlinear circuits, power supply module 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. Understand the basic concepts and characteristics of current-voltage characteristics and 

frequency of electronic devices. 
2. Analyze electronic circuits such as BJT and FET modeling, analysis of small-signal transistor 

amplifiers, the frequency responses of transistor amplifiers, multistage amplifiers, power 
amplifiers, operational amplifier and its applications in linear and nonlinear circuits 

3. Gain the skills to compare hand calculations of small-signal analysis with PSpice simulat 
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แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ชื่อ         
 

 
การศึกษา (ระบุคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย/ประเทศ และปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา) : 
 ปริญญาเอก  -             
 ปริญญาโท   -              
 ปริญญาตรี   -             
 
ต าแหน่งปัจจุบัน :  
            

            
 
ประวัติการท างาน : 
 ปี พ.ศ.    -            
     -           
 ปี พ.ศ.    -            
 
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

           
           
            
           
            
            

 
ประสบการณ์ด้านการสอน  : 
   สอนรายวิชา         
   สอนรายวิชา         
   สอนรายวิชา         
   สอนรายวิชา         
   สอนรายวิชา         
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ตัวอย่างเช่น 

แบบประวัติส่วนตัว 
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์ 

 
การศึกษา/คุณวุฒิ  : ปริญญาเอก  - Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Pittsburgh, U.S.A., 
   พ.ศ. 2535     
 ปริญญาโท    - M.Sc. (Mechanical Engineering), University of Pittsburgh, U.S.A., 
   พ.ศ. 2532    
 ปริญญาตรี   - วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), เกียรตินิยมอันดับ 1, โรงเรียนนายเรืออากาศ, 
   พ.ศ. 2530 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ประวัติการท างาน  : พ.ศ. ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2554 – 2562   คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2547 –  2548  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2544 –  2552  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
พ.ศ. 2542 –  2544  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2541 –  2554  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2538 - 2542 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
พ.ศ. 2535 – 2538 อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  
1) Phunpeng V. and Chamniprasart K. (2006) “The effects of plate length and screw 

placement on fracture strain for femoral shaft fracture”, 20 th Conference of Mechanical 
Engineering Network of Thailand, 18-20 October 2006, Nakhon Ratchasima. 

2) Sophon M., Songsiriritthigul P. and Chamniprasart K., “Recovery of Mechanical Properties of 
Copper Gasket”, 20 th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 18-20 
October 2006, Nakhon Ratchasima. 

3) Sarangkum R., Chamniprasart K.(2008) “Simulation on Impact Drop Test of Hard Disk Drive 
Packaging”, 22 th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 15-17 October 
2008,Bangkok, Thailand. 
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4) Khachonwatthanakul P., Chamniprasart K. (2008) “The Effects of Plate Length and Screw 
Placement on Fracture Strain for Femoral Shaft Fracture under Cyclic Loading”, 22 th 
Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 15-17 October 2008, Bangkok, 
Thailand. 

5) Sabcharoen P., Chamniprasart K.(2008) “Stress Distribution  Analysis on Head Gimbal 
Assembly Using Finite Element Method”, 22th Conference of Mechanical Engineering Network 
of Thailand, 15-17 October 2008,Bangkok, Thailand. 

6) Jittima Varagul ,Kontorn Chamniprasart (2011) “Design and Analysis Visual Inspection 
Machine for HDD Manufacturing Process” Tht 5th SEATUC Symposium at Hanoi University of 
Science and Technology ,Hanoi ,Vietnam during February 23 ,24 and 25 2011 ,Honoi 

7) Chompunuch Lapo ,Rattiporn Klomkaew ,and Kontorn Chamniprasart (2011) “Design and 
Analysis of Double Decker Bus Chassis” Tht 5th SEATUC Symposium at Hanoi University of 
Science and Technology ,Hanoi ,Vietnam during February 23 ,24 and 25 2011 ,Honoi 

 

ภาระงานสอน : 
531101 ENGINEERING MATERIALS 
531201 PHYSICAL METALLURGY I 

531202 PHYSICAL METALLURGY LABORATORY I 
531217 PHYSICAL METALLURGY  

551130 BASIC MATHEMATICS 
551151 BASIC MATHEMATICS 
551204 ELECTRICAL ENGINEERING 

 
 

 


