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1. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 ภาษาองักฤษ  Bachelor  of  Science  Program  in  Environmental  Sciences  
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็   วทิยาศาสตรบณัฑิต  (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 
    Bachelor  of  Science  (Environmental  Sciences) 
 ช่ือยอ่   วท.บ. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) 
    B.Sc. (Environmental  Sciences) 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร   
   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัก าแพงเพชร มีปรัชญา  ท่ีให้ผูเ้รียนเป็นผูน้ าท่ีมีความตระหนกัมีคุณธรรมจริยธรรม  รู้ รักษ ์
เขา้ใจ  มีทกัษะประสบการณ์ ในทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและชุมชน  เพื่อให้ปวงชนใชอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 
 4.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
                 เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพทางดา้นวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้คุณลกัษณะดงัน้ี 

4.1.1    มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ทักษะกระบวนการทาง 
วทิยาศาสตร์  สามารถตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1.2 มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม  
4.1.3 มีภาวะผูน้ า วสิัยทศัน์กวา้งไกลและ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4.1.4 มีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหรือท างานเป็นหมู่คณะได ้
4.1.5 มีความรู้ในการวจิยัและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูง 
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4.1.6     สามารถประกอบอาชีพอิสระ  ตลอดจนการปฏิบัติงาน   ในสถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภาครัฐและเอกชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ปลอดภยัต่อตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม 
5. ก าหนดการเปิดสอน 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 6.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ 
 6.2  เป็นผูมี้คุณสมบติัอ่ืนครบถว้น  ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเร่ืองการ
รับนกัศึกษา 
7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร 
8. ระบบการศึกษา 
 8.1 ระบบการจดัการศึกษา 
  ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มี
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 

8.2 การคิดหน่วยกิต 
  8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
  8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้ฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยระบบทวภิาค 
  8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลา
ท าโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อการศึกษาภาคปกติให้มีค่าเท่ากบั 1 หน่วย
กิตระบบทวภิาค 
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9. ระยะเวลาการศึกษา 
 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษา           
และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 10.1 ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่
ละภาคการศึกษาปกติ 
 10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3 การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขอ้ 10.1 และ 10.2 ให้อยูใ่น
ดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
12. อาจารย์ผู้สอน 
 12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

 
ล าดับที่ 

 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 

1 นายอนุชา     เกตุเจริญ วท.ม. วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม) 
 ค.บ. (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป) 
 ศษ.บ.  (วทิยาศาสตร์
กายภาพ) 
 

อาจารย ์ 1. การวางแผนการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
(2548) 
2. พื้นฐาน
วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม(2547) 
3. ลุ่มน ้าปิง
ตอนล่าง (2547) 
4. การจดัการขยะ
เหลือใชเ้พื่อธุรกิจ 
5. ถ่านอดัแท่ง 
6. สารชีวภาพใน
ครัวเรือน 
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ล าดับที่ 

 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 

    7. การประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
ในเกษตรกร จ.
ก าแพงเพชร 
8. ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพใน ป่า
คลองสวนหมาก 
 

2 น.ส. มณฑา  หมีไพรพฤกษ ์ วท.ม. (การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม) 
วท.บ (เคมี)  
           
 

อาจารย ์ 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การบริโภค
โปรตีนของ
ครัวเรือน อ าเภอ
นครไทย จงัหวดั
พิษณุโลก 

3 
 
 

 

นายนพรัตน์  ไชยวโิน 
 
 
 

วท.ม.  การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
กศ.บ.  (เคมี)  

อาจารย ์
 
 

 

- 
 
 
 

4 นายด ารง  ลกัษณะวงค ์ กศ.บ.สังคมศึกษา 
วท.ม.วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

อาจารย ์ - 

5 นายปรมตัถ์ วมิานสาร กศ.บ.วทิยาศาสตร์ทัว่ไป อาจารย ์ 1. นิเวศวทิยา 
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ล าดับที่ 

 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ 

6 นายพจนารถ พจนพาที กศ.บ.สังคมศึกษา 
กศ.ม.บริหารการศึกษา 

อาจารย ์ 1. มนุษยนิเวศ 
2. การท าแผนท่ี 
 

 1.2.2  อาจารย์พเิศษ 
 

ล าดับที่ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทาง
วชิาการ 

1 นายสุพล 
เลิศสกุลจินดา 

วท.ม. (ภูมิศาสตร์) 
 กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
 

อาจารย ์ - 

2 วา่ท่ี  รต.  ประพฒั ทิพยผอ่ง นบ. (นิติศาสตร์)  
ก าลงัศึกษาต่อปริญญาโท 

อาจารย ์ 1. การวจิยัแบบ 
การมีร่วมกบั
กองทุนหมู่บา้น
ของประชาชน 
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13.  จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

 

นกัศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
 ชั้นปี  1 
 ชั้นปี  2 
 ชั้นปี  3 
 ชั้นปี  4 

35  
35 

 
 
35 

 
 
 
35 

 

รวม 35 35 35 35  
จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะ   

ส าเร็จการศึกษา 
35 35 35 35  

 

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
14.1 อาคารสถานท่ี 

 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 
1 หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

ส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน ขนาด  
12 12 เมตร พร้อมโตะ๊
ปฏิบติัการและตูค้วนั 

1 - 

2 หอ้งปฏิบติัการเฉพาะสาขา 
ขนาด 8 12 เมตร พร้อมโตะ๊
ปฏิบติัการและตูค้วนั 

- 2 

3 หอ้งปฏิบติัการ  GIS 1 - 
4 หอ้งปฏิบติัการ Elementary lab 3    
5 หอ้ง Advance lab 1    
6 หอ้งปฏิบติัการ Research lab  1    

 

 



 7 

14.2  อุปกรณ์การสอน 

 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 
1 เคร่ือง  GPS 1 6 
2 Projector 1  
3 DVD  Video Camera 1  
4 Computer 8  
5 GIS  System 1  
6 DVD Video Player 1  
7 เขม็ทิศ Sylva 10  ตวั  
8 โทรทศัน์และเคร่ืองเล่นวีดีโอ 1 ชุด  
9 Lamenter 2  ตวั  
10 Altimeter 2  ตวั  
11 Multimedia  projector 1 1 
12 Atomic absorption 

spectroscopy 
1  

13 Infrared spectroscopy 1  
14 Gas chromatography 1  
15 High performance liquid 

chromatography 
1  

16 UV/VIS spectrophotometer 1  
17 Spectrophotometer 1  
18 pH – meter 1 3 
19 Furnace high – temperature 1 - 
20 OVEN 2  
21 โถแกว้ดูดความช้ืน 2  ใบ 1  ใบ 
22 หมอ้แกว้ดูดซบัและกนั

ความช้ืน 
1  ชุด  



 8 

15.  ห้องสมุดและแหล่งฝึกงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เป็นศูนยก์ลางนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งการศึกษาคน้ควา้และ
สืบคน้ ประกอบการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ส่ือต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 15.1  เอกสารต าราข้ันสูงประกอบรายวชิาต่าง ๆ ของสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
  หนงัสือต าราภาษาไทย   จ านวน 163     ช่ือเร่ือง 
  หนงัสือต าราภาษาต่างประเทศ  จ านวน   34 ช่ือเร่ือง 
 15.2 วารสารวชิาการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบการศึกษาคน้ควา้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 
  วารสารภาษาไทย    จ านวน 15   ช่ือเร่ือง 
  วารสารภาษาต่างประเทศ   จ านวน  3 ช่ือเร่ือง 

15.3 ระบบอนิเทอร์เน็ต  ส าหรับประกอบการศึกษาคน้ควา้รายวชิาต่างๆและการท าวจิยั 
 
 
 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนท่ีมีอยูแ่ลว้ จ านวนท่ีตอ้งการเพิ่ม 
23 หมอ้น่ึงความดนั 2  ใบ  
24 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา  10 ตวั  

25 
กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 3 
กระบอกตา 

5  ตวั 
 

26 
กลอ้งจุลทรรศน์พร้อมกลอ้ง
ถ่ายรูป 

2  ตวั 
 

27 กลอ้งถ่ายภาพจุลินทรีย ์ 2  ชุด  
28 กลอ้งจุลทรรศน์สเตริโอ  10  ตวั  
29 เคร่ืองเหวีย่งสารละลาย 1  
30 ตู ้Plant Growth Chamber 2  ตู ้  
31 ตูค้วบคุมอุณหภูมิ 2  ตู ้  
32 ตูบ้่ม 1  ตู ้  
33 ตูป้ลอดเช้ือ 3  ตู ้  
34 เตาไฟฟ้าชนิดแผน่ความร้อน 20  เตา  
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15.4  แหล่งฝึกงาน   
-    บริษทั  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย  จ  ากดั  (มหาชน) จงัหวดัระยอง 
-    บริษทั  เจนโก ้ จ  ากดั  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จงัหวดัระยอง 
-    ระบบก าจดัน ้าเสีย  เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
-    ส านกัระบายน ้า(น ้าท่วม  น ้าเสีย) กรุงเทพมหานคร  
-    ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร 
-    บริษทั  ผาแดงอินดสัทรี  จ  ากดั  (มหาชน)  จงัหวดัตาก 
-    โรงงานน ้าตาลนครเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร 
-    โรงงานแป้งมนั  ก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร 
-    ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค  4  จงัหวดันครสวรรค์ 
-    โรงงานไทยน ้าทิพย ์(Pepsi) จงัหวดันครสวรรค์ 
-    ส านกังานคณะกรรมการลุ่มน ้าปิงตอนล่าง  จงัหวดัก าแพงเพชร 

16.  งบประมาณ   
 

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 
จ านวนนกัศึกษา 35 70 105 140 175 
งบประมาณ 280,000 560,000 840,000 1,120,000 1,400,000 
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17. หลักสูตร 
                17.1 จ  านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 134 หน่วยกิต 
                17.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดงัน้ี 
 
 

หมวดวิชา 
เกณฑม์าตรฐาน                                 

หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 

โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วชิาแกน 
    2.2  วชิาเอก 
    2.3  วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่ 30  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 84  หน่วยกิต 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 6  หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 34  หน่วยกิต 
9    หน่วยกิต 
8    หน่วยกิต 
6    หน่วยกิต 
9    หน่วยกิต 
2    หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่  94   หน่วยกิต 
18  หน่วยกิต 
71  หน่วยกิต 
  5   หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่  6   หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  120  หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่  134  หน่วยกิต 
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17.3  รายวชิา 
 17.3.1  หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป                34  หน่วยกิต 
  (รายละเอียดในภาคผนวก  ก) 

  17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะดา้น                  94  หน่วยกิต 

   17.3.2.1   กลุ่มวชิาแกนวชิาวิทยาศาสตร์  บงัคบัเรียน เรียน  18  หน่วยกิต
     4011101  หลกัฟิสิกส์       4(3-3-7) 
 4021101  หลกัเคมี      4(3-3-7) 
  4031101  หลกัชีววทิยา       4(3-3-7) 
  4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  1     3(3-0-6) 
   4002251  ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์   3(3-0-6)    

   17.3.2.2   กลุ่มวชิาเอก       ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่   76          หน่วยกิต 
  17.3.2.2.1   วชิาเอกบงัคบั เรียน   46 หน่วยกิต 
 4061101  พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
 4063101  นิเวศวทิยา      3(2-3-6) 

 4062102  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม    3(3-0-3) 
 4062106  เคมีส่ิงแวดลอ้ม      3(2-2-5) 

 4063107  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   4(3-3-7) 
  4064801  ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  1(1-0-2) 

4064802  สัมมนาส่ิงแวดลอ้ม      1(0-2-2) 
4064803  การวจิยัส่ิงแวดลอ้ม     3(0-6-6) 

   4063709  กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม    3(3-0-3) 
 4062408  น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม                  3(2-2-5) 

4064505  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม     3(2-2-5) 
4062409  อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม 2(2-2-5)  
4063413  การก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูและกากของเสีย  3(2-2-5) 
4063710  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้   3(2-2-5) 

  4061503  นิเวศวทิยามนุษย ์     3(2-2-5) 
4064403  การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน   3(2-2-5) 
4062701  การบริหารงานส่ิงแวดลอ้ม    2(2-0-2)  
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  17.3.2.2.2   วชิาเอกบงัคบัเฉพาะแขนงวชิา   เรียนรายวชิาต่อไปน้ีจากแขนง
วชิาใดแขนงวชิาหน่ึงเพียงแขนงเดียว  ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
 -  แขนงวชิา การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
  4062402  การควบคุมมลพิษ     3(2-2-5) 

 4063208  พลงังานกบัส่ิงแวดลอ้ม     3(2-2-5) 
  4063704  หลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-3) 
  4064401  การส ารวจส่ิงแวดลอ้มระยะไกล    3(2-2-5) 
 -  แขนงวชิา อนามยัส่ิงแวดลอ้ม   
  4063803  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน    2(2-0-2) 
  4063804  วทิยาการระบาด     2(2-0-2) 
  4063805  สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม     3(2-2-5) 
  4064801  หลกัและวธีิการทางอนามยัส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
  4064802  การวางแผนและการนิเทศงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
 -  แขนงวชิา มลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
  4062401  พิษวทิยาส่ิงแวดลอ้ม     3(2-2-5) 
  4062402  สารพิษและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
  4063403  เคมีวเิคราะห์สารมลพิษ     3(2-2-5) 
 4063404  มลพิษส่ิงแวดลอ้ม     3(2-2-5)  
 -  แขนงวชิา เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 
  4063401  เทคโนโลยใีนการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
  4063402  การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2-5) 
  4064403  เทคโนโลยกีารจดัการน ้าเสีย    3(2-2-5) 
  4064409  แบบจ าลองทางส่ิงแวดลอ้ม    3(2-2-5)  

  17.3.2.2.3   วชิาเอกเลือก   ไม่นอ้ยกวา่        13 หน่วยกิต 
4061201  ทรัพยากรสัตวป่์าและการจดัการ    3(3-0-3) 
4061202  ทรัพยากรป่าไมแ้ละการจดัการ    3(3-0-3) 
4061203  ทรัพยากรประมงและการจดัการ    3(3-0-3) 
4061301  อุตุนิยมวทิยาเพื่อการเกษตร     2(2-0-2) 
4062103  ธรณีวทิยาทัว่ไป     2(1-2-3) 
4062104  สมุทรศาสตร์      2(1-2-3) 



 13 

4062113   ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-3) 
4062105  อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้     2(1-2-3) 
4062204  ทรัพยากรน ้าและการจดัการ    3(3-0-3) 
4062205  ธรณีวทิยาส่ิงแวดลอ้ม     2(1-2-3) 
4062206  ทรัพยากรนนัทนาการและการจดัการ   3(3-0-3) 
4062207  สมุทรศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม    2(1-2-3) 
4062301  หลกัการส่ิงแวดลอ้มศึกษา    3(2-2-5) 
4062302  การส่งเสริมและการเผยแพร่ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4062303  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1    2(1-2-3) 
4062304  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2    2(1-2-3) 
4062305  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์    3(2-2-5) 
4062306  การอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
4062307  เศรษฐกิจพอเพียงกบัส่ิงแวดลอ้ม    2(1-2-3) 
4062308  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2-3) 

 4062406  การท าลายป่าและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4062502  นิเวศวทิยาเขตร้อน     3(2-2-5) 
4062503  นิเวศวทิยาของดิน     3(2-2-5) 
4062504  การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์    3(2-2-5) 
4062702  การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ   3(2-2-5)  
4063309   การจดัการค่ายวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 

 4063404  มลพิษส่ิงแวดลอ้ม     3(2-2-5)  
4063405  การควบคุมมลพิษ     3(2-2-5) 
4063406  มลพิษทางน ้า      3(2-2-5) 
4063407  มลพิษทางอากาศ     2(1-2-3) 
4063408  มลพิษทางเสียง      3(2-2-5) 
4063409  มลพิษทางดิน      3(2-2-5) 

  4063410  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  2(1-2-3) 
4063501   เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดลอ้                             2(1-2-3) 
4063703  หลกัการจดัการลุ่มน ้า     3(2-2-5) 
4063704  ส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา    3(3-0-3) 
4063705  การอนุรักษธ์รรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม  3(2-2-5) 
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 4063706  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  2(1-2-3) 
4063707  ลุ่มน ้าปิงศึกษา      3(2-2-5) 
4063708  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-3) 
4064310  ธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-3) 

 4064404  เทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2-5) 
4064405  การวางผงัเมืองและผงัภาค    3(2-2-5) 
4064406  การใชแ้ผนท่ีเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ      3(2-2-5) 
4064407  เทคโนโลยกีารจดัการอากาศเสีย    3(2-2-5)  
4064506  การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   3(3-0-3) 
4064507  สรีรวทิยาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการท างาน  2(1-2-3) 

  4064712  หลกัและวธีิการทางอนามยัส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
  4064713  การวางแผนและการนิเทศงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
  4064803  อนามยัส่ิงแวดลอ้ม     3(2-2-5) 
  4064804  การสุขาภิบาลน ้าด่ืมน ้าใช ้    3(2-2-5) 

  17.3.2.3  ประสบการณ์วชิาชีพ    5  หน่วยกิต 
            17.3.2.3.1   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 4064902  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม    5(450) 
 17.3.3  หมวดวชิาเลือกเสรี                              6   หน่วยกิต 

   ให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ   ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้    
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 17.4   แผนจัดการเรียน 
ปีที ่1    ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก (ท-ป-ก) 
1541001 ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5) 
1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 2(2-0-4) 
1511001 จริยธรรมกบัมนุษย ์ 2(2-0-4) 
4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา 2(2-0-4) 
4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
4021101 หลกัเคมี 4(3-3-7) 
4061101 พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2-5) 

รวม 19 

 
ปีที ่1    ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก (ท-ป-ก) 
1551002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 2(2-0-4) 
2011001 สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ 2(2-0-4) 
2541001 มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-4) 
1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 
4091107 คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ 2(2-2-3) 
4011301 หลกัฟิสิกส์    4(3-3-7) 
4031101 หลกัชีววทิยา 4(3-3-7) 
4033101 นิเวศวทิยา 3(2-3-6) 

รวม 21 
 

จัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ือง 
จรรยาบรรณวิชาชีพนักส่ิงแวดล้อม ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมและค่ายวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ปีที ่2   ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก (ท-ป-ก) 
1551003 ทกัษะการฟัง -  การพดูภาษาองักฤษ 1 2(1-2-3) 
1001001 ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่ 2(2-0-4) 
2561001 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 2(2-0-4) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4062204 เคมีส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2-5) 
4062102 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-3) 
4061503 นิเวศวทิยามนุษย ์ 3(2-2-5) 

 หมวดวชิาเลือกเสรี 2 
รวม 17 

 
ปีที ่2   ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก (ท-ป-ก) 
1631005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 2(1-2-3) 
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 3(2-2-5) 
4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
4064505 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4064403 การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 3(2-2-5) 
4063107 ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 4(3-3-7) 
4062308 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2-3) 

รวม 20 

       
 จัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ือง 
  ภาวะผูน้ า  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  และการท างานเป็นทีม   การศึกษาดูงานตาม 
 หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนโรงงานและสถานประกอบการต่างๆ  
 ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และค่ายฝึกวทิยากรวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
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ปีที ่3   ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก (ท-ป-ก) 
3541001 การเป็นผูป้ระกอบการ 2(2-0-4) 
4063413 การก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลูและกากของเสีย  3(2-2-5) 
4062408 น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม  3(2-2-5) 
4063706 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2-3) 
4064404 เทคโนโลยใีนการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4063402 การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4062701 การบริหารงานส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-2)  

 หมวดวชิาเลือกเสรี 2 
รวม 19 

   
ปีที ่3   ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก (ท-ป-ก) 
4064802 สัมมนาส่ิงแวดลอ้ม 1(0-2-2) 
4062409 อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม  2(1-2-3)  
4064403 เทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2-5) 
4063404 มลพิษส่ิงแวดลอ้ม      3(2-2-5)  
4063709 กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-3) 
4064801 ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   1(1-0-2) 
4063403 เทคโนโลยกีารจดัการน ้า   3(2-2-5) 
4063402 แบบจ าลองทางส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 

รวม 19 

         
 จัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ือง 

  การศึกษาดูงานตาม หน่วยงาน/องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนโรงงานและ 
 สถานประกอบการต่างๆ  ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นวทิยากรค่ายส่ิงแวดลอ้ม 
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ปีที ่4   ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก (ท-ป-ก) 
4064803 การวจิยัส่ิงแวดลอ้ม 3(0-6-6) 
4063710 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 
4062502 นิเวศวทิยาเขตร้อน     3(2-2-5) 

 หมวดวชิาเลือกเสรี 2 
รวม 11 

 
ปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก (ท-ป-ก) 
4064902 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม                          5(450ชัว่โมง) 
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   17.5   ค าอธิบายรายวชิา  

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 

4011301 
 
 
 
 
 

 

 หลกัฟิสิกส์                                      4(3-3-7) 
Principles of Physics 
 ศึกษา  ระบบหน่วย  การวดั  ความแม่นย  า และ ความเท่ียงตรงในการวดั ปริมาณ 
สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์   การเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบต่าง ๆ    แรงและกฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตนั โมเมนตมั  งาน   ก าลงั  พลงังาน  เคร่ืองกลอย่างง่าย  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ค ล่ืน  ความ ร้อน  ไฟ ฟ้ า แม่ เหล็ กไฟ ฟ้ า  สมบัติของสสาร  โครงส ร้างอะตอม 
สารกมัมนัตรังสี   กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวั  
 โดยมีปฏิบติัการทดลองในเน้ือหา  การวดัและเคร่ืองมือวดั  เวกเตอร์  และสมดุล  
กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  แรง  โมเมนตัม  เคร่ืองกลอย่างง่าย  ไฟฟ้า  แม่ เหล็ก   
คล่ืน  ความร้อน  และสมบติัของสาร 
 

4021101 หลกัเคมี                                                                                                                  4(3-3-7) 
Principles of Chemistry                                                                                   
 ศึกษามวลสารสัมพนัธ์  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ   พนัธะเคมีเบ้ืองต้น 
สมบติัของสารในสถานะต่าง ๆ  อาทิ  แก๊ส  ของแข็ง  ของเหลว  สารละลาย  คอลลอยด ์  
อุณหพลศาสตร์   และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี  สมดุลเคมี  สมดุลเชิงไอออน  เคมีไฟฟ้า  
 สารอินทรีย ์ สารพอลิเมอร์  สารประกอบโคออร์ดิเนชนัเบ้ืองตน้  เคมีนิวเคลียร์และเคมี
สภาวะแวดลอ้มเบ้ืองตน้  

 ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบั เทคนิคเบ้ืองตน้ และหลกัปฏิบติัทัว่ไปในปฏิบติัการเคมี  
การจดัจ าแนกสารเคมี  เกรดของสาร และการใชส้ารเคมี ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ
เคมี  เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน  มวลสารสัมพนัธ์  ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี  อตัรา
การเกิดปฏิกิริยา   สมดุลเคมี  ค่า pH  ค่าคงตวัของการแตกตวัของกรดและเบส  และความ
แตกต่างของสารอินทรียก์บัสารอนินทรีย ์ สมบติัและปฏิกิริยาสารอินทรียท่ี์ส าคญั  สมบติั
ของสารชีวโมเลกุล  สารประกอบโคออร์ดิเนชนั  เคมีสภาวะแวดลอ้ม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4031101 หลกัชีววทิยา                                      4(3-3-7) 

Principles  of  Biology  
 ศึกษาหลักชีววิทยาพื้นฐาน   สมบัติของส่ิงมีชีวิต   สารชีวโมเลกุลในส่ิงมีชีวิต 
เซลล์และเน้ือเยื่อ  การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม   การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต 
การจ าแนกประเภทส่ิงมีชีวติ   ววิฒันาการ   นิเวศวทิยา 
 ฝึกปฏิบติัการทดลองเก่ียวกบัการใช้กลอ้งจุลทรรศน์  การศึกษาเซลล์และเน้ือเยื่อ  
พนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้  การสืบพนัธ์ุ  และการเจริญเติบโต  การส ารวจและการเก็บรักษา
ตวัอยา่งส่ิงมีชีวติ  การศึกษาระบบนิเวศ 
 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1                                   3(3-0-6) 
Calculus and Analytic Geometry 1          
 ศึกษาเก่ียวกบั  เรขาคณิตวิเคราะห์ระนาบ  วา่ดว้ย  เส้นตรง  วงกลม  และภาคตดั
กรวย   ลิมิตของฟังก์ชนั  ฟังกช์นัต่อเน่ือง  อนุพนัธ์   การหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนั  พืชคณิต    
ฟังกช์นัอดิสัย   การประยกุตอ์นุพนัธ์  และอินทิกรัล   
 

4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
English  for  Sciences 
 ค้นคว้าและศึกษาข้อความ  บทความ  รายงานการวิจัยและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์  และให้ เขียนข้อความ  บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาองักฤษ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4061101 พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                                  3(2-2-5) 

Environmental Science Foundation 
 ความหมายและขอบเขตของส่ิงแวดล้อม  ระบบนิเวศ  สมดุลในธรรมชาติ 
สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มโลก  ภูมิภาค  และทอ้งถ่ิน   ปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้มกบั
การแก้ไขและป้องกัน การพฒันาเศรษฐกิจ  ปัญหาส่ิงแวดล้อมต่างๆ และเน้นปัญหา 
ส่ิ งแวดล้อมในแต่ละภู มิภาค ท่ีก าลังประสบอยู่ในสภาวะปัจจุบัน   การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ  และระบบ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ระบบส่ิงแวดลอ้ม  ฝึกปฏิบติัการดิน  น ้ า  อากาศเบ้ืองตน้ 
ปฏิบัติการของเสียเบ้ืองต้น  ปฏิบัติการเก่ียวกับความเคล่ือนไหวทางด้านส่ิงแวดล้อม 
ทัว่โลก   
 

4063101 นิเวศวิทยา                                       3(2-3-6) 
Ecology 
 ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวทิยา   ระบบนิเวศ   พลงังาน ปัจจยัจ ากดั  วฏัจกัรของสาร 
ประชากร   ชุมชน  การเปล่ียนแปลงแทนท่ี   การกระจาย มลพิษ   การจดัการทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยา   ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้ม   การศึกษาภาคสนาม 
 ฝึกปฏิบติัการระบบนิเวศวิทยาเก่ียวกบัโครงสร้าง  บทบาทหนา้ท่ีของระบบนิเวศ
ดิน  น ้า  ระบบนิเวศของป่าไม ้ ระบบไร่นา 
 

4062102 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                                      3(3-0-3) 
Environmental Economics 
 หลกัเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ  บทบาทของ
เศรษฐศาสตร์ต่อการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัระบบ
เศรษฐกิจ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
การวเิคราะห์ความเหมาะสมดา้นเศรษฐศาสตร์ในโครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062106   เคมีส่ิงแวดล้อม                                      3(2-2-5) 

Environmental  Chemistry 
 ความหมายและขอบเขตของเคมีส่ิงแวดลอ้ม องค์ประกอบทางเคมี และสารมลพิษ
ทางอากาศ ลักษณะท่ีส าคัญของน ้ าและสารมลพิษทางน ้ า มลพิษจากอุตสาหกรรม     
มลพิษทางเกษตร มลพิษทางรังสีและความร้อน  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนั
และการแกไ้ข 
 ฝึกปฏิบติัการองค์ประกอบทางเคมี  การวิเคราะห์หามลพิษส่ิงแวดลอ้ม  ดิน  น ้ า  
อากาศ  ของเสีย 
 

4063107 ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                                      4(3-3-7) 
Environmental  Science  Laboratory 
 ฝึกปฏิบติัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมดา้นดิน  น ้ า  อากาศ และพลงังาน  การเตรียม
เคร่ืองมือวิเคราะห์  การเตรียมการเคร่ืองมือและภาชนะการเก็บตวัอย่าง  การท าฉลาก   
การรักษาตวัอย่าง  และการวิเคราะห์ตวัอย่าง  การอ่าน  ผลการเปรียบเทียบผลกบัเกณฑ์
มาตรฐานและการแปลผล 
  

4064801 
 
 
 
 

 

ระเบียบวธีิการวจัิยส่ิงแวดล้อม                                    3(0-6-6) 
Environmental  Research  Methodology 

 องค์ความรู้ ทกัษะและกระบวนการ ศึกษาคน้ควา้และวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม  ระเบียบวธีิการวิจยัทางดา้นวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  การใชส้ถิติเพื่องานวจิยั
ส่ิงแวดลอ้ม        
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4064802 

 
 
 
 
 

   

สัมมนาส่ิงแวดล้อม                                     1(0-2-2) 
Seminar  in  Environment 
                 การเสนอรายงานเก่ียวกับปัญหาทางส่ิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและ 
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ   แนวความคิด ผลงาน  ขอ้มูล  หรือสภาพการเปล่ียนแปลงในสังคมท่ี
อาจจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและสุขภาพอนามยัของมนุษย ์โดยการศึกษาและ 
คน้ควา้จากแหล่งต่างๆ แลว้น ามาอภิปราย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติม หรือน าไป
ประยกุตใ์ชต่้อไป 
                     ฝึกปฏิบัติการส ารวจปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน  การน าเสนอข้อมูล   
แนวทางการศึกษา  การจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณชน 
 

4064803 การวจัิยส่ิงแวดล้อม                                     3(0-6-6) 
Environmental  Research 

 ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ศึกษาค้นคว้าและวิจัยทาง  
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  การวิจยัพื้นฐานและการพฒันาต่อยอดงานวิจยัทางดา้น 
ส่ิงแวดล้อม  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการ การวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท้องถ่ินร่วมกับศาสตร์สากลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น  
จดัท ารายงานวจิยัและน าเสนอผลงานวจิยัในรูปแบบต่างๆ  เพื่อขยายผลสู่สังคม 
                     

4063709 
 
 
 
 
 

กฎหมายเกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม                                    3(3-0-3) 
Environmental Laws 
  หลักกฎหมาย  ประเภทกฎหมาย  กระบวนการขั้นตอนทางนิติบัญญัติใน 
การออกกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  พระราชก าหนด  พระรากฤษฎีกา  กฎ  ประกาศ  
ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ประวติัความเป็นมา  กฎหมายส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยและ
ความส าคญั  รัฐธรรมนูญกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน  
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  กลไกการช าระข้อพิพาท 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062408 น า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม        3(2-2-5) 

Industrial Waste Water and Control     
 ศึกษาถึงคุณสมบติั    และ     อนัตรายของน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่าง ๆ    ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อม และการสาธารณสุข     ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบต่าง ๆ  
การเลือกใช ้ ควบคุม  รักษาบ าบดัใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ฝึกปฏิบติัการน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรม  การเก็บตวัอย่าง การรักษาตวัอย่าง  
การขนส่ง  การ วิเคราะห์  วิเคราะห์ปัญหาน ้ าเสียโรงงาน  กระบวนการควบคุม การลด
ขนาดน ้าเสีย  การจดัการน ้าเสีย 
 

4064505 
 
 
 

 
 
 

จุลชีววทิยาส่ิงแวดล้อม                                     3(2-2-5) 
Environmental  Microbiology 
 จุลินทรีย ์ การจ าแนกจุลินทรีย์  จุลินทรีย์ในส่ิงแวดล้อม และการสุขาภิบาล    
จุลินทรียก์บัอุตสาหกรรม  และการควบคุม แกไ้ข  จุลินทรียก์บัอุตสาหกรรม  ประโยชน์
และโทษของจุลินทรีย ์  อิทธิพลของจุลินทรีย์ต่อส่ิงแวดล้อม  จุลินทรียก์ับการจดัการ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
          ฝึกปฏิบติัการ  การส ารวจพื้นท่ีท่ีมีปัญหา  การเก็บตวัอย่าง  การเพาะเล้ียงเช้ือ  
การวเิคราะห์ชนิดจุลินทรีย ์   
 

4062409 อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม       3(2-2-5)    
 Industry for  Air Pollution and Control      
 แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ  สารมลพิษท่ี
เป็นแก๊สและอนุภาค  การวดัและการเก็บตวัอย่างสารมลพิษในอากาศ  การส ารวจแหล่ง
มลภาวะ  วิธีควบคุมมลพิษทางอากาศ  มาตรฐานคุณภาพอากาศ   เทคโนโลยีการควบคุม
สารมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 ฝึกปฏิบติัการอากาศเสียโรงงานอุตสาหกรรม  การเก็บตวัอยา่ง การรักษาตวัอยา่ง  
การขนส่ง  การ วิเคราะห์  วิเคราะห์ปัญหาน ้ าเสียโรงงาน  กระบวนการควบคุม การลด
ขนาดอากาศเสีย  การจดัการอากาศเสีย  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4063413 การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและกากของเสีย                       3(2-2-5) 

Solid   Waste  and  Chemical  Waste  Management   
                   ศึกษาปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและกากของเสีย
ผลกระทบขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและกากของเสียต่อส่ิงแวดล้อม ระบบการขนถ่าย 
วิวฒันาการการก าจดั  การรวบรวมและกระบวนการเก็บ การส ารวจและวิเคราะห์ วิธีการ
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลการก าจดัขยะของประเทศไทย   เทคโนโลยีการออกแบบ
เตาเผาและท่ีฝังกลบขยะอย่างง่าย   การน าขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและกากของเสียไปใช้
ประโยชน์ (Recycling)  
                     ฝึกปฏิบติัการ การศึกษาโครงสร้างขยะ  การศึกษาการจดัการก าจดัขยะมูล
ฝอยส่ิงปฏิกลูและกากของเสียในชุมชนเมือง การคดัแยกขยะ การกวาดขยะ  การตั้งถงัขยะ  
การขนยา้ย  การฝังกลบ  การเผา  แหล่งจดัการขยะ 
 

4063710 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น                                           3(2-2-5) 
Basic  Environmental  Impact  Assessment 
                ประวัติและความ เป็นมาในการวิ เคราะห์และประเมินผลกระทบทาง  
ส่ิงแวดล้อม  นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ความส าคัญของการวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม  ศึกษาสภาวะการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทั้งทาง
กายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  สาเหตุ  และปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลกระทบและการเปล่ียนแปลง  วิธีการ  
มาตรการป้องกนั  แก้ไข  ลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมจาก
โครงการพฒันาประเภทต่างๆ              
                ฝึกปฏิบติัการการศึกษาโครงการพฒันา  ศึกษาการพฒันาส่ิงแวดล้อมทางดา้น
กายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  คุณค่าการใชป้ระโยชน์และคุณภาพชีวิต  ศึกษาปัจจยั
ท่ีท าให้ เกิดผลกระทบและการเป ล่ียนแปลง  วิ ธีการ  มาตรการป้องกัน   แก้ไข   
ลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  กรณีท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน  หรือ
ตวัอยา่งโครงการพฒันาท่ีมีปัญหาระดบัชาติ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4061503 นิเวศวิทยามนุษย์                               3(4-0-4) 

 Human  Ecology 
  ความรู้เบ้ืองตน้ด้านมนุษยวิทยา  วิวฒันาการของสังคมมนุษยใ์นแต่ละยุคสมยั  
อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมกบัการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับ
ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาและวฒันธรรมของมนุษย์กับการปรับตวัและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัประชากร  วิธีการแกไ้ขปัญหา
ของมนุษย์ภายใต้ขีดจ ากัดของระบบนิเวศ  วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม  
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองต่อระบบนิเวศของมนุษย ์ทางออกท่ีย ัง่ยืนเพื่อความมัน่คง
ของมนุษยชาติ                
  

4064403 การวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่ิน                                    3(2-2-5) 
Land  Use  Planning  
 ความหมาย ความส าคญัของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สภาพการใช้ท่ีดินในประเทศ
ไทย การจ าแนกและหลักการจ าแนกสมรรถนะท่ีดิน หลักการใช้ท่ี ดินและอ่ืนๆ  
การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เนน้กิจกรรมการใชท่ี้ดินในประเทศท่ีส าคญั 
 ฝึกปฏิบติัการ  การส ารวจพื้นท่ี  ท่ีราบ  ท่ีลุ่ม  ท่ีสูง  ศึกษาศกัยภาพ  ปัจจยัจ ากดั
ของท่ีดินทางป่าไม ้ การเกษตร  ชุมชน  และอุตสาหกรรม  ส ารวจการใช้ท่ีดินในทอ้งถ่ิน  
ศึกษาปัญหาการใชท่ี้ดิน  การวางแผนการใชท่ี้ดินในชุมชน 
 

4062701 การบริหารงานส่ิงแวดล้อม             2(2-0-2)    
 Environmental Management     
 นโยบายส่ิงแวดลอ้มของชาติ เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวกบั
ดิน  ป่าไม ้ ท่ีกกัเก็บน ้ า  ลุ่มน ้ า   ล าคลองและสวนสาธารณะ   ดชันีแสดงความขาดแคลน    
หลกัการจดัการทรัพยากรแต่ละชนิด    มาตรการควบคุมและการแก้ไขส่ิงแวดล้อมท่ีจะ
เสียหายได ้
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062402 การควบคุมมลพษิ                                                                                                  3(2-2-5) 

Pollution  Control 
                     สาเหตุ  ปัญหาของมลพิษ  และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ระบบการควบคุม
และก าจดัสารมลพิษในดิน  น ้า  อากาศ  ฯลฯ  การป้องกนั  การฟ้ืนฟูปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  และ
เทคโนโลยท่ีีสะอาด 
                     ฝึกปฏิบัติการการจ าแนกองค์ประกอบสารมลพิษในดิน  น ้ า  อากาศ  ฯลฯ  
กระบวนการฟ้ืนฟูมลพิษส่ิงแวดลอ้ม  การน าเทคโนโลยสีะอาดมาใช ้
 

4063208   พลงังานกบัส่ิงแวดล้อม                                     3(2-2-5) 
Energy and Environment 
 พลังงาน  ต้นก าเนิด  แหล่งพลังงาน  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
ความส าคญัของพลงังานต่อระบบส่ิงแวดลอ้ม  พลงังานกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ พลังงานของโลกและประเทศไทย  ผลกระทบของการใช้ 
พลังงานต่อส่ิงแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน  
นโยบายพลงังานและพลงังานทดแทนของประเทศไทย 
 ฝึกปฏิบติัการ  ผลกระทบของการใชพ้ลงังานต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลงังาน  นโยบายพลังงานและพลงังานทดแทนของประเทศ
ไทย 
 

4063704 หลกัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                      3(3-0-3) 
Principle  of  Natural  Resources  Management 
  ทรัพยากรธรรมชาติ   ความหมาย  ประเภทและความส าคัญ  สาเหตุท่ีท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม   การพฒันาเศรษฐกิจกบัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบเศรษฐกิจ    สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  หลกัการจดัการทรัพยากร ดิน  น ้ า  ป่าไม ้ สัตวป่์า  ทรัพยากรประมง  แร่ธาตุ
และพลังงาน  ปัญหาและข้อจ ากัดของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบแยกส่วน   
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบผสมผสาน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ท รัพ ยาก รธรรมชาติ   โค รงก ารและ กิ จก รรมก ารจัดก ารท รัพ ยากรธรรมช าติ 
แบบบูรณาการ  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4064401 การส ารวจส่ิงแวดล้อมระยะไกล                                         3(2-2-5) 

Environment  Remote Sensing 
                  การส ารวจข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเที ยม   การตรวจสอบสภาวการณ์  
ส่ิงแวดล้อมจากระยะไกล  ระบบบนัทึกข้อมูลจากอวกาศ  ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบ
บันทึกข้อมูลกับปรากฏการณ์ ในชั้ นบรรยากาศและบนผืนโลก  การจัด เก็บและ 
การแปลความขอ้มูล   การประยุกตใ์ชข้อ้มูลระยะไกลในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
                  ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการตรวจสอบสภาวการณ์ส่ิงแวดลอ้มจากระยะไกล บนัทึก
ข้อมูลจากอวกาศ  โลก  การจัดเก็บและการแปลความข้อมูล   การประยุกต์ใช้ข้อมูล
ระยะไกลในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

4063803 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน                        2(2-0-2) 
Personal and Community Health 
 ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  และความส าคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง  
และสุขภาพชุมชน  องค์ประกอบส าคญัของการมีสุขภาพดี  ความเช่ือ  และความเขา้ใจผิด
เก่ียวกบัสุขภาพ ปัญหาสุขภาพในชุมชน  แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  การส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 
 

4063804   วทิยาการระบาด                          2(2-0-2) 
Epidemiology 
 ความหมาย  ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย  และประโยชน์ของระบาดวิทยา  นิเวศวิทยาของ
มนุษย์   หลักการป้องกันโรค   มาตรการการวดัของการป่วยและการตาย ระบาดวิทยา
เก่ียวกับโรคติดเช้ือ  การสืบสวนการระบาดของโรค  ระบาดวิทยาและการควบคุมการ 
ติด เช้ือจากโรงพยาบาล ระบาดวิทยาด้านประยุกต์    ความผิดพลาดท่ีพบบ่อย ๆ  
ในการระบาดวทิยา 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4063805 สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม             3(2-2-5)    

Environmental Health Approach                                    
 ความหมาย    ขอบเขต   และแนวคิดทางสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม   ความเข้าใจ 
พื้นฐานเก่ียวกับบุคคลและสังคม   ความตอ้งการของมนุษย์   พฤติกรรมในสุขาภิบาล   
การเรียนรู้ และการจูงใจ  โครงสร้าง   สังคม ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชนทั่วไป    
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อโครงการพฒันาสุขาภิบาล 
 ฝึกปฏิบติังานด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ในเมือง ชนบท โรงงานอุตสาหกรรม  
โรงเรียน โรงพยาบาล  ตลาด  โรงอาหาร  ป้ัมน ้ามนั 
 

4064801 
 
 
 
 

 

หลกัและวธีิการทางอนามัยส่ิงแวดล้อม                       3(4-0-4) 
Environmental Health Approach 
 ความหมาย    ขอบเขต   และแนวคิดทางอนามยัส่ิงแวดลอ้ม   ความเขา้ใจพื้นฐาน
เก่ียวกบับุคคลและสังคม     ความตอ้งการของมนุษย ์    พฤติกรรมอนามยั   การเรียนรู้ 
และการจูงใจ  โครงสร้าง   สังคม ทฤษฎีและวธีิการพฒันาชุมชนทัว่ไป   องคป์ระกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อโครงการพฒันาอนามยั 
 

4064802 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยส่ิงแวดล้อม                      3(2-2-5) 
Environmental  Health  Planning  and  Supervision 
  ศึกษาหลักเกณฑ์ในการประเมินปัญหาทางอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศ   
 การบริหารและด าเนินการทั้ งในส่วนภูมิภาค   หลักการวางแผนและโครงการ   
การประเมินโครงการ  หลกัการวธีิการท่ีจะมาใชใ้นการนิเทศงานและพฒันาบุคลากร 
 ฝึกปฏิบติัการ การวางแผน  การจดัท าแผน  และการนิเทศงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
น าขอ้มูลมาพฒันาบุคลากร 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062401 พษิวทิยาส่ิงแวดล้อม                         3(2-2-5) 

Environmental  Toxicology 
 สารพิษใน ส่ิงแวดล้อม   กลไกความเป็นพิษของสารพิษใน ส่ิงแวดล้อม   
การเปล่ียนแปลงของสารพิษในส่ิงแวดลอ้ม    ผลกระทบของสารพิษต่อระบบของร่างกาย  
การตรวจวเิคราะห์ การประเมินผลและการควบคุมความเป็นพิษของสาร 
 ฝึกปฏิบัติการ  การเก็บตัวอย่างส่ิ งแวดล้อม  การวิ เคราะห์หามลสารใน 
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

4062402 สารพษิและผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                    3(2-2-5) 
Pollutants  and  Environmental  Impact 
  ศึกษาประเภทของสารพิษ ได้แก่ วตัถุมีพิษทางการเกษตร สารพิษจากการ 
อุตสาหกรรม สารพิษจากสาธารณสุขและการแพทย ์เป็นตน้ ผลกระทบของสารพิษต่อ 
ส่ิงแวดล้อม  การประเมินความรุนแรงของสารจากแหล่งต่างๆ  การติดตามตรวจสอบ 
สารพิษ  การป้องกนัและควบคุม 
     ฝึกปฏิบติัการศึกษาผลกระทบจากมลสารในประชากรท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง  เช่น  
เกษตรกรท่ีใชส้ารเคมีทางการเกษตร ผูท่ี้คดัแยกขยะในแหล่งรวมขยะ  ผูท้  างานเก่ียวขอ้ง
กบัโลหะหนกั  กากสารเคมีอนัตราย  ฯลฯ 
 

4063403 เคมีวเิคราะห์สารมลพษิ                         3(2-2-5) 
Chemical Analysis of Pollutants 
 ศึกษาหลักการวิเคราะห์ทางเคมี  การใช้เคร่ืองมือและวิธีการต่าง ๆ ในการ
วิเคราะห์ทางปริมาณ  และคุณภาพของสารพิษตกคา้งพวกโลหะหนัก  ยาฆ่าแมลงและ 
สารเคมีชนิดต่าง ๆ  ท่ีปนเป้ือนและเจือปนในอาหารและส่ิงแวดลอ้ม 
 ฝึกปฏิบติัการ การวิเคราะห์ทางเคมี  การใช้เคร่ืองมือและวิธีการต่าง ๆ ในการ
วเิคราะห์ทางปริมาณ  และคุณภาพของสารพิษ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
40633404 มลพษิส่ิงแวดล้อม 

Environment  Pollution                                        3(2-2-5) 
                 สารพิษในส่ิงแวดล้อม กลไกความเป็นพิษของสารพิษในส่ิงแวดล้อม   
การเปล่ียนแปลงของสารพิษในส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของสารพิษต่อระบบของร่างกาย 
การตรวจวเิคราะห์ การประเมินผลและการควบคุมความเป็นพิษของสาร 
                 ฝึกปฏิบติัการเก็บตวัอย่าง การจ าแนก  ปริมาณในการน าเขา้  ผลกระทบของ
มลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  ต่อมนุษย ์ เช่น  อาหาร  ในพื้นท่ีการเกษตร  ถนน  
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

4063401 เทคโนโลยกีารควบคุมมลพษิส่ิงแวดล้อม                       3(2-2-5) 
Environmental Pollution Control  Technology 
 การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษส่ิงแวดล้อม   เทคโนโลย ี
ในการควบคุม บ าบดัและก าจดัมลพิษแต่ละประเภท   ไดแ้ก่   มลพิษทางน ้ า    มลพิษทาง
อากาศ    มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน   ขยะและส่ิงปฏิกูล     การควบคุมมลพิษ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย  ค่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การพัฒนากระบวน 
การผลิตเพื่อควบคุมและลดขนาดมลพิษ   
 การศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบติัการ  การใชเ้คร่ืองมือในการจดัการ  ควบคุม บ าบดัและ
ก าจดัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4063402 การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม                               3(2-2-5) 

Environmental  Survey  and  Monitoring 
 ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือในการส ารวจคุณภาพส่ิงเเวดล้อม เช่น คุณภาพน ้ า  
คุณภาพอากาศ  คุณภาพดิน เป็นต้น  การวางแผนส ารวจข้อมูล  การเก็บตัวอย่าง   
การรักษาตวัอย่างการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงเเวดล้อมในภาคสนาม และฝึกทกัษะการใช้
อุปกรณ์การตรวจวดั การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ ขอ้มูลจากการส ารวจ   การน า 
องค์ประกอบของระบบ  ISO  เพื่อจดัการมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ และ 
ชีวภาพ 
                 ฝึกปฏิบติัการ วางแผนส ารวจขอ้มูล  ส ารวจขอ้มูล  การเก็บตวัอยา่ง  การรักษา
ตวัอย่าง การวิเคราะห์  การตรวจวดั คุณภาพส่ิงเเวดล้อม  การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอขอ้มูลจากการส ารวจ  
 

4064403 เทคโนโลยกีารจัดการน า้เสีย         3(2-2-5) 
Technology  in  Wastewater  Treat 
 ศึกษาองคป์ระกอบของน ้าเสีย   ลกัษณะเฉพาะของระบบบ าบดัน ้าเสียแบบต่าง  ๆ  
การเลือกระบบบ าบดัน ้ าเสียให้เหมาะกบัสภาพพื้นท่ี และลกัษณะน ้ าทิ้ง  มาตรฐานน ้ าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน   การวางแผนจดัการคุณภาพการออกแบบระบบ
บ าบดัน ้าเสียพื้นฐาน 
       ฝึกปฏิบติัแยกองค์ประกอบของน ้ าเสีย  ปฏิบติัการระบบน ้ าเสียต่างๆ  สถาน
ประกอบการ  การตรวจวดัคุณภาพน ้าเสีย  ระหวา่งการบ าบดั และคุณภาพน ้าทิ้ง  
 

4064409 แบบจ าลองทางส่ิงแวดล้อม                        3(3-0-3) 
Environmental  Modelling 
 ศึกษาหลกัการวางแผนขั้นพื้นฐานทางนิเวศวทิยา     การออกแบบทดลองวางแผน
ของระบบนิเวศในสถานการณ์จ ากดัต่าง ๆ   เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนและพฒันาทาง
นิเวศวทิยา 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4061201 

 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยากรสัตว์ป่าและการจัดการ                                    3(3-0-3) 
Wildlife  Resources  and  Management 
                  ศึกษาการด าเนินชีวิต พฤติกรรมของสัตวป่์า การจ าแนกสัตวป่์า การส ารวจ  
ประชากรสัตวป่์า สาเหตุท่ีสัตวป่์าลดจ านวน พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
สนธิสัญญา และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า หลกัการ
จัดการทรัพยากรสัตว์ป่า นโยบายการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าใน  
ประเทศไทย 
 

4061202 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ                                    3(3-0-3) 
Forestry  Management 
 ความหมาย ประเภท โครงสร้างและขนาดของป่าไม้ วฏัจกัรส่ิงแวดล้อมของ 
ป่าไมต้ามฤดูกาล ทั้งดา้นพืชและสัตว ์การแพร่กระจาย การงอกและการเจริญเติบโต ป่าไม้
และความส าคัญ ต่อเศรษฐกิจ สั งคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม การส ารวจ และการประเมินปริมาณเน้ือไม ้ความเพิ่มพูนรายปีและความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไม ้การฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม นโยบายเเละการวางแผนในการจดัการ 
ป่าไม ้ เพื่อการใชป้ระโยชน์จากป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 

4061203   ทรัพยากรประมงและการจัดการ                                    3(3-0-3) 
Fishery  Resource  and  Management 
 ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรประมงทั้ งน ้ าจืด   น ้ ากร่อย และน ้ าเค็ม  
ความส าคัญและบทบาทของทรัพยากรประมง การส ารวจและประเมินคุณค่าของ
ทรัพยากรประมง ปริมาณและคุณภาพน ้ าต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง 
ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง การฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าธรรมชาติ การสืบพนัธ์ุ
ตามธรรมชาติกบัผลผลิตย ัง่ยืน การเก็บเก่ียวผลผลิต  การเพาะเล้ียง  และการวางเเผนการ
จดัการทรัพยากรประมง 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4061301 อุตุนิยมวทิยาเพือ่การเกษตร                                                                                   2(2-0-2) 

Agricultural Meteorology                                            
 หลกัการอุตุนิยมวิทยา  เคร่ืองมือการเก็บตวัอยา่งทางอุตุนิยมวิทยา ลกัษณะทาง 
อุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย   ลักษณะภู มิอากาศภาคเหนือ   ภาคกลาง  ภาคใต ้  
ภาคตะวนัออก   ภาคตะวนัตก  ขอ้มูลและการใช้ขอ้มูลเพื่อประโยชน์ทางการเพาะปลูก   
การชลประธาน  การพยากรณ์อากาศ 
 

4062103 ธรณวีิทยาทัว่ไป                                                                                                      2(1-2-3) 
General Geology                                                                            
 ความหมาย  ประวติั  และขอบเขตของธรณีวิทยา  รูปร่าง  ขนาด  การเคล่ือนไหว
โครงสร้าง    ส่วนประกอบทัว่ไปและทางเคมีของโลก    คุณสมบติัของแร่ทางฟิสิกส์และ
ทางเคมี   การแยกหมู่แร่   การแพร่กระจาย  และการใชป้ระโยชน์จากแร่    คุณสมบติัและ
ลกัษณะของหินต่าง ๆ บนผิวโลก  วฏัจกัรการเกิด  การแพร่กระจาย  และประโยชน์ของ
หินแต่ละชนิด  ยคุประวติัทางธรณีวทิยาโดยสังเขป  เช้ือเพลิงธรรมชาติ 
 ฝึกปฏิบติั  ศึกษาดูงานเก่ียวกบัธรณีวิทยา การจดัหมวดหมู่ของหิน  แร่  จดัท า
แผนท่ีหิน แร่ ในทอ้งถ่ิน 
 

4061301 สมุทรศาสตร์                                                                                                          2(1-2-3) 
 Oceanography                                                                              
              ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวทิยาของทะเลและมหาสมุทร สมบติัทางภายภาพ
ทางเคมีของน ้าทะเล ส่ิงท่ีมีชีวติในมหาสมุทร นิเวศวทิยา สมุทรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในมหาสมุทร 
  ฝึกปฏิบติัการทางสมุทรศาสตร์  การส ารวจทางสมุทรศาสตร์  การเก็บ
ตวัอยา่งการศึกษาระบบนิเวศทางทะเล  กลไกของมวลน ้าทะเล  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062105 อุตุนิยมวทิยาเบือ้งต้น                                     2(1-2-3) 

Meteorology  
                ศึกษาองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได้แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิ  
ความช้ืน ลม   เมฆ  หยาดน ้ าฝน ทศันวิสัย  และแดด  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศกบั
พื้นโลก มหาสมุทรและส่ิงมีชีวติ การใชแ้ผนท่ีพยากรณ์อากาศ 
 ฝึกปฏิบัติการเคร่ืองมือเก็บตัวอย่าง ทางอุตุนิยมวิทยา  เก็บน ้ าฝน  อุณหภูมิ  
ความช้ืนสัมพทัธ์  การระเหย  ฯลฯ 
                             

4062113 
 
 
 

 

ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                                  3(3-0-3) 
English  For  Sciences  Environmental 
   ฝึกอ่านบทความ  รายงานการวิจยัและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  และ
ฝึกใหเ้ขียนขอ้ความ  บทความและรายงานทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเป็นภาษาองักฤษ 
 

4062108 นิเวศวิทยาแหล่งน า้                                     3(2-2-5) 
Aquatic  Ecology 
 ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมในแหล่งน ้ าต่างๆ    ลักษณะ 
ทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพของแหล่งน ้ าท่ีมีผลต่อระบบนิเวศ   พลงังาน วฎัจกัรของ
สาร ประชากร ชุมชน การเปล่ียนแปลงแทนท่ี  การแพร่กระจายของส่ิงมีชีวติ   การจดัการ
ทรัพยากรในแหล่งน ้า 
 ฝึกปฏิบติัการการสุ่มตวัอย่าง  การเก็บตวัอย่าง  การวิเคราะห์  การประมวลผล  
การประเมินสถานภาพระบบ  แหล่งน ้าธรรมชาติ  น ้าชุมชน  น ้าอุตสาหกรรม 
 

4062204 ทรัพยากรน า้และการจัดการ                                    3(3-0-3) 
Water  Resources  and  Management 
 ชนิดและการกระจายของแหล่งน ้าธรรมชาติ ปริมาณเละคุณภาพแหล่งน ้าการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้าธรรมชาติและเเหล่งน ้าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ระบบประปา สภาพปัญหา
ท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพน ้า การวางแผนป้องกนัน ้าท่วมและปัญหา
ความแหง้แลง้ การส ารวจและวางแผนพฒันาแหล่งน ้าเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062205 ธรณวีิทยาส่ิงแวดล้อม                                     2(1-2-3) 

Introduction  to  Geology 
         ศึกษาหลักเกณฑ์ทั่วไปทางธรณีวิทยา  โครงสร้างทางธรณี  กระบวนการ 
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลกและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   หินและแร่   ธรณีวิทยา
ประเทศไทย     ทรัพยากรทางธรรมชาติ   
   ฝึกปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาปิโตรเลียมต่อส่ิงแวดล้อม   
เช่น  น ้ าใต้ดิน   น ้ าบ าดาล   การท รุดตัวของแผนดิน   บ ริเวณอ าเภอลานกระบือ   
จ.ก าแพงเพชร 
 

4062206   ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ                                   3(3-0-3) 
Recreation  Resources  and Management 
 ชนิดและแหล่งของทรัพยากรนนัทนาการในประเทศไทย สภาพปัญหาท่ีเกิดจาก
การใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการพฒันา และอนุ รักษ์เเหล่งทรัพยากร
นนัทนาการทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมและแหล่งใหม่ๆ 
 

4062207 สมุทรศาสตร์ส่ิงแวดล้อม             2(1-2-3) 
Ocean  Environment                                                   
 สมุทรศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลมหาสมุทร ด้านโครงสร้างทางกายภาพ  องค์ประกอบของชายฝ่ัง  ลักษณะทาง
กายภาพ  สัณฐานวทิยาการพงัทลายของชายฝ่ัง  ลกัษณะกระแสน ้า  การศึกษารูปแบบของ
กระแสน ้ า และชีวภาพ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนั  กลไกทางธรรมชาติในทะเลมหาสมุทรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิต  ทรัพยากรทางทะเล  ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลและ
ภยัธรรมชาติต่อส่ิงแวดลอ้มทะเลมหาสมุทรและคุณภาพชีวติ 
 ฝึกปฏิบติั ศึกษานอกสถานท่ี เก็บตวัอย่าง  ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของทะเล 
ชีวกายภาพ ส่ิ งแวดล้อมทางทะเล   มลพิ ษทางทะเลและผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติต่อทะเลมหาสมุทร  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062301 หลกัการส่ิงแวดล้อมศึกษา            3(2-2-5) 

Environmental Education                                                   
 การศึกษาส่ิงแวดลอ้ม หลกัการ  ความส าคญั  ความจ าเป็น  กระบวนการเรียนรู้  
ระดับการเรียนรู้ของส่ิงแวดล้อมของมนุษย ์ โครงสร้างเน้ือหาในระดับต่างๆ  การท า
โครงการสอน การท าแผนการสอน  การประเมินผล  
 ฝึกปฏิบติั การวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหา  โครงการสอน การท าแผนการสอน  
การประเมินผล 
 

4062302 การส่งเสริมและเผยแพร่ทางด้านส่ิงแวดล้อม           3(2-2-5) 
Environmental  Extension                   
 การส่งเส ริมและเผยแพร่ทางด้านส่ิงแวดล้อม  ความจ าเป็น ความส าคัญ  
จุดประสงค์  ประโยชน์  สาระส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง ภาวะการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและมนุษย ์การปรับตวัในส่ิงแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง  กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่  การจดัท าส่ือวสัดุทางส่ิงแวดลอ้มและ
เทคนิควธีิการการใช ้ส่งเสริมและเผยแพร่ตลอดชีวติ  
 ฝึกปฏิบติั วิเคราะห์เน้ือหาด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีได้รับผลกระทบในสังคมชุมชน  
เมือง  ชนบท  และจดัท าส่ือและวสัดุทางส่ิงแวดล้อม และจดักระบวนการส่งเสริมและ 
เผยแพร่  
 

4062303 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1                                    2(1-2-3) 
School  Botanical  Garden 1 
 เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชด าริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน การสร้างและจดัปัจจยัพื้นฐานในโรงเรียนใหเ้ป็นปัจจยัแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  แนวทางด าเนินงาน การจัดท าแผนการด าเนินงาน การประเมิน 
ผลติดตามความกา้วหน้าของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในดา้นต่างๆ ได้
และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
 ฝึกปฏิบติัการ การส ารวจ  การศึกษา  การจ าแนกพนัธ์ุไม ้ และการใช้ประโยชน์
จากพนัธ์ุ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062304   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2                                    2(1-2-3) 

School  Botanical  Garden 2 
 การใช้ธรรมชาติรอบกายเป็นปัจจยัแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีการให้เห็นความงาม  
ความมีเสน่ห์ของธรรมชาติ ความต่ืนเต้นของชีวิตตน ท่ามกลางความหลากหลายของ 
ธรรมชาติ ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน น าตนไปสู่การด ารงชีวิตท่ีเบิกบาน  จนเกิดเป็น
บูรณาการแห่งชีวติ 
 ฝึกปฏิบติัการ  เรียนรู้ดา้นคุณค่าและวฒันธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
ดา้นปัจจยัส่ี   วถีิชีวติ  วฒันธรรม   

 

4062305 การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์                                     3(2-2-5) 
Conservative  Tourism  
 ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อการท่องเท่ียว ผลกระทบของการ 
ท่องเท่ียวต่อระบบนิเวศ ความหมายและความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
การประสานการพัฒนาการท่องเท่ียวเข้ากับวิถีชีวิตของท้องถ่ิน เศรษฐศาสตร์เเละ 
การด าเนินการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม การจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ ์นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 ฝึกปฏิบติัการ  การวเิคราะห์แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางวฒันธรรม  ระบบเกษตร  
ระบบธรรมชาติ  เก่ียวกับทรัพยากรการท่องเท่ียว  ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
เชิ งนิ เวศ  การศึกษากรณีตัวอย่างท รัพยากรการท่ องเท่ี ยงเชิงนิ เวศประเภทพืช   
สัตว ์ โบราณสถาน  วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน   
 

4062306 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ว              3(2-2-5)    
Tourism  Resources  Conservation                 
 ความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว   ประเภทของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีควรแก่การอนุรักษ์  สภาพปัจจุบนัของการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว    
นโยบายและแผนการเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว   ปัญหาและอุปสรรคใน
การอนุรักษ ์  การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 ฝึกปฏิบัติ  ศึกษาดูงานทรัพยากรการท่องเท่ียวทางด้านธรรมชาติ อุทยาน
ประวติัศาสตร์  ชุมชนเมือง  ชนบท วฒันธรรม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062307 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกจิพอเพยีงกบัส่ิงแวดล้อม                                           2(1-2-3)   
Self  Sufficient  Economic  for  Environment 
                หลักการเศรษฐกิจพอเพียง   มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อจะสร้างค่านิยม จริยธรรมและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน  มีทกัษะความรู้และไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถตดัสินใจได ้ โดยอาศยัหลกัการและทฤษฎีท่ีมีเหตุผล   
 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบติัการการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมภายใตขี้ดจ ากดั  
ทกัษะการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  การผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง  การจดัท าบญัชีครัวเรือน 
 

4062308 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯทางด้านส่ิงแวดล้อม                                  2(1-2-3) 
Environmental  Plans  from  His  Myestie  Though  
   ศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ แนวคิด
วทิยาการ และกระบวนการพฒันาท่ีน ามาใชใ้นแต่ละภาคส่วนท่ีกระจายอยูท่ ัว่ทุกภาคของ
ประเทศไทย ท่ีสัมพันธ์สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน   
บทบาทท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ           
 ศึกษาดูงานในโครงการต่างๆอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และน ามาวเิคราะห์ แนวคิด  ทฤษฎี  กระบวนการท่ีน ามาใช้ 
 

4062406 การท าลายป่าและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม          3(2-2-5) 
Forest Destruction and Environmental Impact          
 ป่าไมแ้ละความส าคญัต่อระบบนิเวศ  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  บทบาทของ
ป่าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สถานการณ์ป่าไมข้องโลกและประเทศ    สาเหตุ
การลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้ การบุกรุกป่าเพื่อการเกษตรกรรม  การล่าสัตว ์ การเก็บของป่า 
การเกิดไฟป่า  การส ารวจศึกษาป่าเส่ือมโทรม ป่าไม ้ ความสัมพนัธ์ของดิน น ้ า ป่าไม ้ 
สัตวป่์า  ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรป่าไม ้ ด้านภูมิอากาศ คุณภาพน ้ า คุณภาพดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ภยัทางธรรมชาติ  
 ฝึกปฏิบติั ศึกษาในพื้นท่ีป่าไมด้า้นการบุกรุกป่าเพื่อการเกษตรกรรม  การล่าสัตว ์ 
การเก็บขอป่า การเกิดไฟป่า  การส ารวจศึกษาป่าเส่ือมโทรม ป่าไม ้ ความสัมพนัธ์ของดิน 
น ้า ป่าไม ้สัตวป่์า  
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062502 นิเวศวิทยาเขตร้อน                                    3(2-2-5) 

Tropical   Ecology 
                   ศึกษาระบบนิเวศของบริเวณเขตร้อน โครงสร้าง   หนา้ท่ีและความส าคญัของ
ระบบนิเวศเขตร้อน ปัจจยัทางกายภาพและชีวภาพท่ีมีต่อการปรับตวัของพืชและสัตว ์ 
ทั้งบนบกและในน ้ า   ความหลากหลายทางชีวภาพของบริเวณเขตร้อน โดยศึกษาจาก
สภาพจริงในประเทศไทย 
                ฝึกปฏิบติัการ  การสุ่มตวัอยา่ง  การเก็บตวัอยา่ง  การวิเคราะห์  การประมวลผล  
การประเมินสถานภาพระบบ 
 

4062503   นิเวศวิทยาของดิน                                     3(2-2-5) 
Soil   Ecology 
                  ลกัษณะและชนิดของดิน   การจ าแนกประเภทของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน เเละการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน กิจกรรมของส่ิงมีชีวิตในดิน บทบาทเเละ 
กิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระบวนการแปรสภาพสารประกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่อความ 
อุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหวา่งดินและน ้า  และผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
                  ฝึกปฏิบติัการการสุ่มตวัอยา่ง  การเก็บตวัอยา่ง  การวิเคราะห์  การประมวลผล  
การประเมินสถานะภาพระบบ ดินธรรมชาติป่าไม ้  ดินนา   ดินไร่   ดินสวน  ดินในเมือง  
ดินอุตสาหกรรม   
 

4062504 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์               3(2-2-5) 
Human Settlement                                                       
 ปัจจยัทางธรรมชาติและสังคมท่ีมีผลต่อการอพยพโยกยา้ยถ่ินและการตั้งถ่ินฐาน
ของมนุษย ์  รูปแบบการตั้งถ่ินฐานและแบบแผนการใช้ท่ีดินทั้งในเขตเมืองและชนบท  
ตลอดจนแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของแผนดงักล่าว 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4062702 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ                                   3(2-2-5) 

Biodiversity  Conservation 
 ความหมายและความส าคัญในการอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 การท าลายถ่ินท่ีอยู ่ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เทคนิคการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีต่างๆ การประเมินคุณค่า การใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืน  
กฎหมาย และอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ฝึกปฏิบติัการ  การศึกษากรณีตวัอย่างในพื้นท่ีเก่ียวกบัชนิด  สัดส่วน  ปริมาณ  
การกระจาย  ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ  การศึกษาการน าทรัพยากรความ
หลากหลายมาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

4063309 การจัดการค่ายวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม             3(2-2-5) 
Environmental Science Champing  Management                                      
 ค่ายวิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม นิ ยาม จุดประสงค์  ท รัพยากรการจัดค่ าย  
การวางแผน   การส ารวจพื้นท่ีจดัค่าย  การเตรียมการจดัค่าย  โปรแกรมค่าย  คู่มือกิจกรรม  
เน้ือหาสาระ  นันทนาการ  อาหาร  ท่ีพกั  ความปลอดภยั  การจดัการส่ิงแวดล้อมค่าย   
การบริหารค่าย 
  ฝึกปฏิบติัการจดัการค่าย  การวางแผนจดัค่าย  การจดัโปรแกรมค่าย การเตรียม
เน้ือหา  การเตรียมกิจกรรม  การนันทนาการ การจดัอาหาร  การประเมินผล  การรักษา
ความปลอดภยั  
 

4063404 มลพษิส่ิงแวดล้อม              3(2-2-5) 
Environmental Pollution                                                        
 ความหมายของมลพิษ ชนิดของมลพิษ  สาเหตุของการเกิดมลพิษ  ผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยั และระบบนิเวศ  นโยบายในการป้องกนัและแกไ้ข 
 ฝึกปฏิบติั  ศึกษาแหล่งมลพิษ ชนิดของมลพิษ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ  
การวเิคราะห์นโยบายในดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มของรัฐบาล 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4063405 การควบคุมมลพษิ           3(2-2-5) 

Pollution Control                                                            
 สาเหตุและปัญหาต่าง ๆ  ท่ีท าให้เกิดมลภาวะ   ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม   
และการเปรียบเทียบระบบการควบคุมและก าจดัของเสียแบบต่าง  ๆ และการน าของเสีย
กลบัมาใชป้ระโยชน์ 
 ปฏิบติัการ การควบคุมมลพิษ การเก็บตวัอยา่ง การฝึกวเิคราะห์ตวัอยา่งมลพิษทาง 
ดิน น ้า อากาศ เคร่ืองมือส ารวจ  การควบคุมกิจกรรมท่ีเกิดมลพิษ 
 

4063406 มลพษิทางน า้                                      3(2-2-5) 
Water   Pollution 
 วฏัจกัรของน ้ า  แหล่งน ้ าในโลก  สมบติัของน ้ า  สารพิษในน ้ า  ผลกระทบท่ีเกิด
จากสารมลพิษ  วธีิการและมาตรการควบคุมมลพิษในน ้า  และการบ ารุงรักษาแหล่งน ้า 
 ฝึกปฏิบัติการการก าหนดพื้นท่ี  การก าหนดช่วงเวลาการเก็บตวัอย่าง  การใช้
เคร่ืองมือวเิคราะห์หามลสารในน ้า  การเปรียบเทียบคุณภาพน ้า   
 

4063407 มลพษิทางอากาศ                         2(1-2-3) 
Air   Pollution 
 บรรยากาศ  ชั้ นบรรยากาศ  และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย 
สารมลพิษในอากาศ  ลักษณะและแหล่งมลพิษทางอากาศ  วิธีการและมาตรฐานการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ   การวดัและการเก็บตวัอย่างสารมลพิษในอากาศ  การส ารวจ
แหล่งมลพิษทางอากาศ 
 ฝึกปฏิบัติการการก าหนดพื้นท่ี  การก าหนดช่วงเวลาการเก็บตวัอย่าง  การใช้
เคร่ืองมือวเิคราะห์หามลสารในอากาศ  การเปรียบเทียบคุณภาพอากาศ   
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4063408 มลพษิทางเสียง              3(2-2-5) 

Noise Pollution and Vibration Control                                        
 ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของเสียง     ระบบการไดย้ิน     ผลกระทบของมลพิษ
ทางเสียง    แหล่งก าเนิดของความสั่นสะเทือนและผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   
เทคโนโลยใีนการควบคุมมลพิษทางเสียง   และความสั่นสะเทือน 
 ฝึกปฏิบติั  เคร่ืองมือวดัระดบัเสียง ในชุมชน  เมือง  การจราจร   ตลาด   โรงเรียน  
โรงงานอุตสาหกรรม ศาสนสถาน  ป่าไม้  แปลงเกษตร  ฟาร์ม เปรียบเทียบกับเกณฑ ์
มาตรฐาน 
 

4063409 
 
 
 
 

 

มลพษิทางดิน                                      3(2-2-5) 
Soil   Pollution 
 ก าหนดองคป์ระกอบโครงสร้างของดิน มลพิษทางดิน แหล่งก าเนิดมลพิษของดิน  
สาเหตุ  ปัญหาของมลพิษ  ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  การป้องกนัการควบคุมและการ 
แกไ้ขมลพิษของดิน 
  ฝึกปฏิบติัการก าหนดจุดการเก็บตวัอยา่ง  การเตรียมเคร่ืองมือภาชนะในการเก็บ
ตวัอยา่งดิน  การรักษาตวัอยา่ง  การวเิคราะห์มลสารในดิน  
 

4063410  การควบคุมมลพษิทางเสียงและความส่ันสะเทอืน                                  2(1-2-3) 
Noise  Pollution  and  Vibration  Control 
 ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของเสียง  ระบบการไดย้ิน  ผลกระทบของมลพิษทาง
เสียง  แหล่งก าเนิดของความสั่นสะเทือนและผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  
เทคโนโลยใีนการควบคุมมลพิษทางเสียง  และความสั่นสะเทือน 
 ฝึกปฏิบัติการการเลือกพื้น ท่ีศึกษา  การเตรียมเคร่ืองมือ  การใช้เคร่ืองมือ   
การวางแผนเก็บตวัอยา่ง  การเก็บตวัอยา่ง  การแปรค่าเสียงเป็นคล่ืนความถ่ี   การวเิคราะห์
ขอ้มูล   การทดสอบการใชว้สัดุการควบคุม ลดขนาดมลพิษทางเสียง   
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4063501 เทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อม                                                                        2(1-2-3) 

Environmental  Technology  Management 
 การวิเคราะห์เชิงระบบ  การวิเคราะห์ระบบส่ิงแวดลอ้ม  การวางแผนการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม  ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน  และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มเชิงบูรณาการ  นโยบายการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของประเทศ  หน่วยงานและองคก์รในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 ฝึกปฏิบัติการนอกสถานท่ีในการศึกษาและวิเคราะห์ระบบส่ิงแวดล้อม   
การวางแผนเก็บตวัอย่าง  การวิเคราะห์ตัวอย่าง  การบูรณาการส่ิงแวดล้อมเชิงระบบ   
การคน้หานโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มในแผนพฒันาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติ 
 

4063703 หลกัการจัดการลุ่มน า้                                     3(2-2-5) 
Principles  of  Watershed  Management 
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ลุ่มน ้ าและความคิดเก่ียวกบัลุ่มน ้ า โครงสร้าง
ของทรัพยากรลุ่มน ้ าและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุ่มน ้ าเพื่อการควบคุม
ปริมาณ คุณภาพและอตัราการไหลของน ้ าการควบคุมและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของ
ดิน อุทกภยั ความแห้งแล้ง และมลพิษในพื้นท่ีลุ่มน ้ า การพฒันาแหล่งเส่ือมโทรมของ 
พื้นท่ีล่มน ้ า ความรู้เบ้ืองตน้ในการส ารวจและวิเคราะห์ลุ่มน ้ าเพื่อวางแผนจดัการลุ่มน ้ า  
การจดัท านโยบายการจดัการลุ่มน ้าแบบผสมผสาน 
 ฝึกปฏิบติัการ  การวิเคราะห์หาน ้าท่าในลุ่มน ้ า  การศึกษาการชะลา้งพงัทลายของ
ดินในพื้นท่ี  การศึกษาอุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษ  การสมดุลของทรัพยากร 
ในลุ่มน ้า 
 

4063704 ส่ิงแวดล้อมกบัการพฒันา                                    3(3-0-3) 
Environment  and  Development 
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมศึกษากับการพฒันา ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีต่อสภาพส่ิงแวดล้อม การวางแผนด้านส่ิงแวดล้อม 
เพื่อลดความขดัแยง้ระหวา่งการพฒันากบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4063705 การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม          3(2-2-5) 

 Natural and Cultural Heritage Conservation                         
 ความส าคญัของการอนุรักษ์ธรรมชาติ      ประเภทของธรรมชาติท่ีควรแก่การ
อนุรักษ ์ สภาพปัจจุบนัของการอนุรักษธ์รรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม  นโยบาย และ
แผนการเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ        และมรดกทางวฒันธรรม  ปัญหา และ 
อุปสรรคในการอนุรักษ ์ วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ศึกษาดูงานด้านธรรมชาติและมรดกทางว ัฒนธรรม    ในอุทยานแห่งชาติ    
อุทยานประวติัศาสตร์   พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ  วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  งานประเพณี  ศึกษาความ
เช่ือของทอ้งถ่ิน  
 

4063706 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม         2(1-2-3) 
Management  of  Natural  Resources  and  Environment 
 ความหมาย  ประเภท  ประโยชน์  ความจ าเป็น  วตัถุประสงค์  วิธีการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การศึกษาคน้ควา้ทดลอง  เพื่อแกปั้ญหาตามสภาพ
ความเป็นจริงในทอ้งถ่ิน  
 ฝึกปฏิบติัการวิธีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การวิเคราะห์
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ การจดัท าฐานขอ้มูล การวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม   
 

4063707 ลุ่มน า้ปิงศึกษา            3(2-2-5) 
Ping  Watershed  Study 
 การก าหนดขอบเขตลุ่มน ้ า  การแบ่งพื้นท่ีลุ่มน ้ าปิงการศึกษาทรัพยากรลุ่มน ้ าดว้ย
กายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐสังคม  การใช้ทรัพยากรลุ่มน ้ า  แนวทางการพัฒนาลุ่มน ้ า 
 ฝึกปฏิบติั  การศึกษาและเก็บขอ้มูลในลุ่มน ้าปิง  ดา้นชีวภาพ  และเศรษฐสังคม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4063708 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม         3(3-0-3) 

Natural  Resources  and  Environmental  Economics                        
 ศึกษาความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ  และประเภทของทรัพยากร-ธรรมชาติ     
สาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  ผลท่ี เกิดจากปัญหาทรัพยากร-ธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย วิธีการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษาปัญหา  
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์   บทบาทของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
สมยัใหม่ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม    ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัเศรษฐกิจ    
นโยบายของรัฐในการควบคุมภาวะมลพิษ   หลกัการวิเคราะห์ตน้ทุน  ประโยชน์ท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้กับโครงการและมาตรการต่าง   ๆ เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม   การวางนโยบายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ 
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

4064310 ธุรกจิเพือ่ส่ิงแวดล้อม            3(3-0-3) 
Business  for  Environment 
     ความรู้เบ้ืองตน้ในการประกอบธุรกิจ  ความส าคญัของธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  
ปรัชญาและเป้าหมายของการประกอบธุรกิจเพื่อส่ิงแวดล้อม  การจัดการทรัพยากร 
ในระบบธุรกิจ  ตลาดสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกบัสินคา้  กระแสและแนวโนม้ของ
ธุรกิจเพื่อส่ิงแวดล้อมในสังคมไทยและระดบัโลก  ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อ 
ส่ิงแวดลอ้ม  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการดา้นธุรกิจส่ิงแวดลอ้ม  ศึกษาดูงาน
จากธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีประสบความส าเร็จ 
 

4064506   การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย์                                   3(3-0-3) 
Human  Resource  Development  Planning 
 มนุษยแ์ละการตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคต่างๆของโลก กลุ่มเช้ือชาติ ศาสนา และ 
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต ปัญหาท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั ความส าคญัของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การวางแผนการพฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษย  ์
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4064507 สรีรวิทยาเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและการท างาน          2(1-2-3) 

Environment and Work Physiology   
 ศึกษากลไกการท างานของร่างกายภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจในการท างานชนิดต่าง ๆ  รวมทั้งความสามารถในการท างานของมนุษยแ์ละขอ้จ ากดั
ในการท างานอนัเน่ืองมาจากปัจจยัในร่างกาย    การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย 
และความเม่ือยลา้จากการท างาน     ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัในการสร้างสภาวะการท างานท่ี
ถูกตอ้ง 
 

4064404 เทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม                    3(2-2-5) 
Geographic  Information  Technology  for  Environment 
 ความรู้เบ้ืองต้นด้านภูมิศาสตร์  กายภาพ  แผนท่ี  และการใช้แผนท่ีแบบต่างๆ
ความ รู้ เบ้ื องต้น เก่ี ยวกับการรับ รู้ระยะไกล  การท าแผน ท่ี ดิ จิตอล   การส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยดาวเทียม  การแปลภาพถ่ายทางอากาศและ 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม  การก าหนดและระบุต าแหน่งบนพื้นโลก  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  และการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กบังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     ฝึกปฏิบัติการ  การศึกษาพื้น ท่ีตัวอย่าง  การเก็บข้อมูล  การส ารวจข้อมูล   
การออกแบบฐานขอ้มูล  การน าขอ้มูลมาท าแผนท่ีดิจิตอล  การน าขอ้มูลมาประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กบังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

4064405 การวางผงัเมืองและผงัภาค                                    2(2-1-3) 
Urban  and  Regional  Planning 
 การวางแผนการใชท่ี้ดินในเขตเมืองและชนบท  การก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน  (Zoning)  กฎหมายผงัเมือง  นโยบายการพฒันาเมือง  การวางผงัจราจร  การวางผงั
เพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 ฝึกปฏิบติัการ การส ารวจการใช้ท่ีดิน  ปัญหามลภาวะในเมือง  ปฏิบติัการระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  กระบวนการวางผงัเมือง   
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4064406 การใช้แผนทีเ่พือ่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           3(2-2-5)    

Map for Natural Resource Management    
 พื้นฐานความรู้ทางการอ่านและเขียนแผนท่ี   การเก็บขอ้มูลและการแสดงขอ้มูล
ทั้งทางกายภาพและสังคมในแผนท่ี     การใชแ้ผนท่ีเพื่อการศึกษาสถานภาพของทรัพยากร 
และวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีต่าง ๆ 
 ฝึกปฏิบัติการท าแผนท่ีส่ิงแวดล้อม  การจดัท าแผนท่ีเพื่อจัดการส่ิงแวดล้อม  
การท าแผนท่ีเมือง  ชนบท  แผนท่ีการเกิดภยัพิบติั   
 

4064407 เทคโนโลยกีารจัดการอากาศเสีย         3(2-2-5) 
Technology  in  Air  Treatment  
 ศึกษาองค์ประกอบของอากาศเสีย   ลักษณะเฉพาะของระบบบ าบดัอากาศเสีย         
แบบต่าง  ๆ  การเลือกระบบบ าบดัอากาศเสีย   ให้เหมาะกบัสภาพพื้นท่ี   และลกัษณะ
อากาศเสีย มาตรฐานอากาศเสีย  จากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน  การวางแผนจดัการ
คุณภาพการออกแบบระบบบ าบดัอากาศเสียพื้นฐาน 
 ฝึกปฏิบติัการ การเลือกพื้นท่ีเพื่อเก็บอากาศ  การใช้แบบวดัคุณภาพอากาศเสีย  
Ringelmann  chart  ทดลองการเก็บตวัอยา่งอากาศเสีย 
 

4064712 หลกัและวธีิการทางอนามัยส่ิงแวดล้อม             3(2-2-5) 
Environmental Health Approach             
 ความหมาย    ขอบเขต   และแนวคิดทางอนามยัส่ิงแวดลอ้ม   ความเขา้ใจพื้นฐาน
เก่ียวกบับุคคลและสังคม     ความตอ้งการของมนุษย ์    พฤติกรรมอนามยั   การเรียนรู้ 
และการจูงใจ  โครงสร้าง   สังคม ทฤษฎีและวธีิการพฒันาชุมชนทัว่ไป   องคป์ระกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อโครงการพฒันาอนามยั 
 ฝึกปฏิบติั วิธีการทางอนามยัส่ิงแวดล้อม ในเมือง ชนบท โรงงานอุตสาหกรรม  
โรงเรียน โรงพยาบาล  ตลาด  โรงอาหาร  ป้ัมน ้ามนั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4064713 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยส่ิงแวดล้อม         3(2-2-5)    

Environmental  Health  Planning  and  Supervision                  
 ศึกษาหลักเกณฑ์ในการประเมินปัญหาทางอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศ    
การบริหารและด าเนินการทั้งในส่วนภูมิภาค   หลกัการวางแผนและโครงการการประเมิน
โครงการ   หลกัการวธีิการท่ีจะมาใชใ้นการนิเทศงานการพฒันาบุคลากร 
 

4064803 อนามัยส่ิงแวดล้อม           3(2-2-5) 
Environmental  Health 
 ขอบเขต  ความส าคญัของการอมามยัส่ิงแวดล้อม  องค์ประกอบท่ีควรพิจารณา  
หลกัการ  และวิธีการในการจดัสุขาภิบาลท่ีพกัอาศยั  และอาคารสถานท่ี  การสุขาภิบาล
อาหาร การสุขาภิบาลสถานสาธารณะ  ตลาด  สุขาสาธารณะ  สถานีขนส่ง  อุทยาน  
สถานบัน เทิง    และการควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค  การควบคุมเหตุร าคาญ   
มลพิษส่ิงแวดลอ้ม    
 ฝึกปฏิบติัในเร่ือง สุขาภิบาลท่ีพกัอาศยั การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถาน
สาธารณะ  ตลาด  สุขาสาธารณะและการศึกษาดูงานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 

4064804  
 
 
  

การสุขาภิบาลน า้ดื่มน า้ใช้          3(2-2-5) 
Water  Supply  and  Sanitation 
 ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญั  และความจ าเป็นของน ้ าในดา้นสาธารณสุขการระบาด
ของโรคต่างๆ  อันเน่ืองมาจากน ้ าเป็นส่ือ  คุณสมบัติและมาตรฐานของน ้ าด่ืม-น ้ าใช ้  
แหล่งน ้า  ปริมาณและลกัษณะการใชน้ ้าของชุมชน  วิธีการปรับปรุงคุณภาพน ้า  ระบบการ
จ่ายน ้ า  วิธีการควบคุมน ้ าด่ืมน ้ าใช้ทางด้านการสุขาภิบาลของชุมชน  ตลอดจนการ
วเิคราะห์ภาพจากแหล่งต่างๆ 
 ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์น ้าจากแหล่งธรรมชาติเพื่อใชอุ้ปโภคและบริโภค 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     น(ท-ป-ก) 
4064902   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                       5(450) 

Field  Experience in  Environmental Science 
 ให้มีการฝึกปฏิบัติงาน  หรือจัดท าโครงการ  ศึกษาเฉพาะกรณี  โดยให้มี  
การรวบรวมข้อมูล  ศึกษาสภาพปัญหา วิ เคราะห์และหาวิ ธีการแก้ปัญหาทาง 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  แลว้จดัท าเป็นรายงาน 
 

18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
     18.1 การบริหารหลกัสูตร  

ใหมี้คณะกรรมการประจ าโปรแกรมวชิาท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรและควบคุมคุณภาพ   
การศึกษาเก่ียวกบั 

18.1.1 จดัอาจารยผ์ูส้อนประจ าวิชาทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษโดยเน้นความรู้
ความสามารถท่ีตรงตามสาขาและความถนดั และใหเ้ป็นการสอนแบบทีม 

18.1.2 ให้อาจารยก์  าหนดปัญหาการวิจยัในแต่ละปี และ จดัอาจารยค์วบคุมงานวิจยัของ 
นกัศึกษา 

18.1.3 ก าหนดหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิต 
1) จรรยาบรรณอาชีพนกัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2) ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 
3) ความคิดสร้างสรรคแ์ละการวางแผนยทุธศาสตร์ 
4)    การศึกษาดูงานตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   ตลอดจน 

โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ 
 5)   กิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่าศิษยปั์จจุบนั 

18.1.4  จดัท าและด าเนินการสอบประมวลผล (exit examination)ส าหรับวชิาเอกของ
โปรแกรมวชิา 

18.1.5  ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายใน ตามขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

18.1.6  ติดตามผล ประเมินผล และประมวลคุณภาพบณัฑิตและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

18.1.7 ประเมินหลกัสูตรเม่ือผลิตบณัฑิตไดก่ึ้งและครบหลกัสูตร และรายงานผลต่อ 
คณะกรรมการประจ าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 18.2.1   มีวสัดุครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
 18.2.2   จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
 18.2.3   จดัหอ้งปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
 18.2.4   ร่วมกบัส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัหาหนงัสือและทรัพยากร 
การเรียนรู้ 
 18.2.5   มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอ 
 18.2.6   มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 

      18.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
18.3.1   จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหมู่เรียนดูแลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของ 

  นกัศึกษา 
18.3.2   จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
18.3.3   จดัหาแหล่งทุนการศึกษา/งานวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งทุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
18.3.4   จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 

      18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
18.4.1   ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหลกัสูตร 
18.4.2 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปีเพื่อน ามาปรับ 

คุณลกัษณะบณัฑิต 
18.4.3   ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและภาวะการมีงานท าของนกัศึกษาทุกปี 
  

19. การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 

 19.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 

19.1.1 มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตามวชิาเอก   
 และ/หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

19.1.2  มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
19.1.3  มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
19.1.4   มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 ร่างหลกัสูตร 
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19.1.5  มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกปี 
19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวชิาเอก ทุก ๆ 5 ปี 

 19.2  การประเมินหลกัสูตร 
การก าหนดแนวทางประเมินหลกัสูตร ไวด้งัน้ี 
19.2.1 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมิน 

 โดยผูส้อนปีละคร้ัง 
19.2.2   ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา และจดัใหมี้การประเมินผล 

 การเรียนรู้รวบยอดก่อนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
19.2.3   ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา  ภายหลงัการส าเร็จการศึกษา 

 ทุก  5 ปี 
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัการศึกษา 

ทุก 5 ปี  
19.2.5   มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบ ทุกรอบ 5 ปี 
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ภาคผนวก  ก 
หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มี
โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมี
เหตุผล สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของ
ศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการ
ตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ดูแลและพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิด
อยา่งมีเหตุผล รู้จกัวิเคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการ
ใชส้ารสนเทศในการติดต่อ      ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารง
ตนใหมี้คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความ
รับผดิชอบ มีความซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิ
ชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตาม
ขอ้ก าหนด ทั้งน้ีหน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)  
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)  
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)  
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)  
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4) 
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)  
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)   
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)  
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)  
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)  
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)  
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4) 
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)  
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)
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 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)  
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)  
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)
         
 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)  
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           
 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)  
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)  
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)  
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)  
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)
            
 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)  
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)  
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)  
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)  
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)
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4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)  
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5)
               
 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)  
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)  
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)  
 
 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)  
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)  
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)  
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)
           
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)  
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)  
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)  
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและคุณลักษณะของผู ้น าท่ี ดีโดยทั่วไป   
ประเภทของผูน้ าในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวิธีการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้าม
และบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  
กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและกระบวนการวางแผน   

 
1001002        การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล       2(2-0-4)
          Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 

      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนา
 กระบวนการคิด การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการ
 ตดัสินใจ  หลกัการ องค์ประกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวิเคราะห์และ
 ใชเ้หตุผล  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั   
 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณการคิดแบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอ
 ความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพและชีวติประจ าวนั 

 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง 
 มนุษยสัมพนัธ์เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์  ความส าคญัของ
 จริยธรรมต่อมนุษย ์ เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญา
 และศาสนาส าหรับมนุษยก์ารประยุกต์ใช้หลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วน
 บุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 

 ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั
และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   การน าเอาความจริงและ 
หลกัศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาปัญญา  ชีวิตและสังคม 
การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมี
สันติภาพ 

 
1521001   พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศึกษาประวติั  องค์ประกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่น
หลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  
หลกัจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  
การพฒันาคนและการพฒันาสังคม 

 

1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลักการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  การคิด
 วเิคราะห์  การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                  ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมสารทุกประเภทจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและ
 ก าหนดใหอ่้านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 

1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวิธีการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  
 โดยน าเสนอการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
   ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียน
 รายงานทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 
  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 

1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 
  ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อท้องถ่ิน   
 จากวรรณกรรมทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  

1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยค
 ในสถานการณ์ต่างๆท่ีเคยได้เรียนมาแล้ว  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อให้สามารถ
 ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่ง
 การเรียนท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์  และฝึกทักษะการ
 ส่ือสาร น าเสนอขอ้มูลท่ีจ าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวติจริง   
 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้จบัใจความหลัก  รายละเอียด
 ปลีกย่อย การจดบนัทึกย่อ ฝึกทกัษะการพูด  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีได้จาก
 การฟังเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อให้สามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
 มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ี
 สูงข้ึน   
 

1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีใช้ใน
 ชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของ
 เคร่ืองมือ  ห้องปฏิบัติการแนะน าเก่ียวกับวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพูดในงานพิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียน
 จดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)
 Research and Information 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
 ประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่ง
 สารสนเทศอ้างอิง  เคร่ืองมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศ
 อิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3) 
 Research Study and Report Writing 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ 
 จากแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอ้างอิง การบันทึกและเรียบเรียง
 สารสนเทศ การน าเสนอบทนิพนธ์ 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3) 
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพันธ์กับ
 สาขาวิชาอ่ืนคุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  
 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ี
 เก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  

 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3) 
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
 องค์กรทั่ว ๆ ไป การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ ในสถานบริการ
 สารสนเทศ  อุปกรณ์ในการบนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบ
 ระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3) 
 Information Technology in Research Studies 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของ
 มหาวิทยาลัย  การใช้  OPAC ฐานขอ้มูลและบริการฐานข้อมูล  บริการและการใช้
 อินเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สาร
 สนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการ
 สร้างสรรค์งานศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและ
 ทศันศิลป์  การรับรู้ทางการมองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  
 สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความงามทัศนศิลป์  การจดัภาพของงานทัศนศิลป์  
 ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าให้
 ทศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่
 อดีตจนถึงปัจจุบันในงานทัศนศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงาน
 ทศันศิลป์ด้านความงามและเร่ืองราวโดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงาน
 ทศันศิลป์เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวิจารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อ
 น ามาซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
 Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพ
 ทางศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์
 สากล   ความส าคัญของการรับ รู้    ศาสต ร์ต่ าง  ๆ   ของการเห็น   การได้ยิน   
 การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4) 
 Music Appreciation 
  ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  
 คีตลกัษณ์ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  
 ประวติัดนตรีท่ีควรทราบ 
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2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 ) 
 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการ
 อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค์  โครงการหลวง   
 การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัตนเองและชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน            
  
2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4) 
 Local Community Study 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถ่ิน  ความส าคัญและ
 ความสัมพนัธ์ของการศึกษาท้องถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพ
 ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
 วฒันธรรมในลกัษณะสหวิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินด้านพฒันาการ 
 สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 

2531001    วถิีไทย 2(2-0-4) 
 Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ  โครงสร้าง  วิวฒันาการและพฒันาการด้าน
 สังคมและวฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทาง
 ขจดัปัญหาสังคมไทย โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
 ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 ) 
 Globalized Ways of Living 
  ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ
 ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเป็นปัจจยัของวิวฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมือง
 การปกครอง  การจดัระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  
 ตลอดจนการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
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2531003   ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4 ) 
 Family and Society 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  บทบาทหน้าท่ี   ลักษณะของครอบครัว  
 จิตวิทยาครอบครัว  คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจัยในการด ารงอยู่ของ
 ครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และแนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
 
2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4) 

 Human being, Community and Environment 
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดล้อม  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม  

 ผลกระทบ ท่ี เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อ ส่ิ งแวดล้อม   ด้าน เกษตรกรรม 
 อุตสาหกรรม  แนวทางในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการ
 ส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่ง
 ย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4) 
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหน้าท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎี
 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันา
 ระบอบประชาธิปไตย  ประวติั  พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมาย
 ท่ีเก่ียวข้องกับการปกครองท้องถ่ิน  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
 ทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4) 
 Introduction to Law 
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมา
 ของกฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้
 เก่ียวกบักฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
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3541001    การเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4) 
 Entrepreneur 

  ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ได้แก่ การจดัการ 
 การบัญชี  การเงิน  การบริหารบุคลากร  การบริหารส านักงาน  การตลาด  ส่วน
 ประสมทางการตลาด  การวเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพล
 ทางการตลาด ตลอดจนการหาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบ
 การท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประ เมินตนเองส าหรับการเป็นผู ้
 ประกอบการ  

 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4) 
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความ
 เขา้ใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไก
 ราคาและการก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใช้
 จ่ายของประชาชนและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
 คุณภาพของประชาชนในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4) 
 Science and Technology for Development 
  ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลย ี  
 ภูมิปัญญาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทาง
 วิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและ
 บทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศ
 ไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
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4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกับสารเคมีในชีวิตประจ าว ัน สมุนไพร ความรู้พื้ นฐานทาง  
 พนัธุศาสตร์ พลงังานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยีการส่ือสาร และผลกระทบ
 ของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อชีวติประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources    
    ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคัญทางส่ิงแวดล้อม 
 และทรัพยากรธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  
 ส่ิงแวดลอ้ม ในท้องถ่ินระดับชาติและโลก   สถานภาพ ส่ิ งแวดล้อม   ในอดีต  
 ปัจจุบนั  และอนาคต องค์รวมของส่ิงแวดลอ้มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน 
 การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง ก ารอ นุ รักษ์ ท รัพ ย าก ร ท่ี ป ระสบ
 ความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโน้มในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)  
 Plants For Life 
  ศึกษาความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของ 
 พืชพรรณภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ 
 พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
 ราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันาพืชพรรณ         
 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรม
 นันทนาการต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
 คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม   
 การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3) 
 Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงั
 กาย หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อ
 พัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้
 สอดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมินผลการออกก าลงักาย  
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 
 การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพ
 ทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3) 
 Dance for Health 

  ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้
 สังคมและการลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   
 และสังคม  ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพ
 ทางกาย 
  ฝึกทักษะการลีลาศ  การรู้จังหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการ
 เคล่ือนไหวอยา่งสมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังาน
 ลีลาศ          
 
1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3) 
 Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  
 อารมณ์และสังคมบทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   
 การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬาและการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึง
 ประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)  
  Fundamental Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงส ร้างของคณิตศาสตร์  การให้ เห ตุผล  เซต
 ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ  านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)  
  Mathematics in Everyday Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหน้า  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  
 หุ้นและดชันีราคา  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ี
 และปริมาตรในการซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
  Mathematics  and  Decision Making 
  ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  
 ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล 

 และระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ การใช้งานระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรม
 ประมวลผลค า 
  ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประมวลผลค าและ
 โปรแกรมส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)  
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้
 งานในปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
  ฝึกปฏิบัติการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไป
 ประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)   
 Development of Information System On Network 
  ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบน  
 อินเทอร์เน็ตโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บั
 ระบบงานขององคก์ร   
  ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 

4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านส่ือ
 ประสม  อุปกรณ์  ระบบและวิธีการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  
 การตกแต่งภาพ การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวดิีทศัน์ และสามารถน า  
 ผลงานไปใชป้ระกอบกบัระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก   ข 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา

ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.2548 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมนิผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

------------------------------------------------------- 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผล
การ    ศึกษา ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการ
ประเมินผลการ        ศึกษาส าหรับนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวทิยาลยั จึงอาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๘(๒)          แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกขอ้บงัคบัว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบั อนุปริญญาและปริญญาตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ขอ้ ๒. บรรดาขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบั
ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
  ขอ้ ๓. ให้ใช้ขอ้บงัคบัน้ีส าหรับประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยั ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นตน้
ไป 
  ขอ้ ๔. ในขอ้บงัคบัน้ี 
   “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หน่วยงานในส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ท าหนา้ท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวชิาของนกัศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนรายวชิานั้นไว ้
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   “นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการจดั
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ตามโครงการอ่ืนท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคปกติ 
  ขอ้ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอน การวดัผลตอ้ง
ท าตลอดภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน 
และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความกา้วหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และตอ้งมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เวน้แต่รายวิชาท่ีก าหนดให้ประเมิน
ลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผา่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี     การอนุมติัผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ้ ๖. ใหก้ารประเมินผลการเรียนรายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรมี ๒ ระบบดงัน้ี 
   ๖.๑ ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียน
ในระบบ   ค่าระดบัคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดบั ตามสัญลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     ค่าระดบั
คะแนน 

A  ดีเยีย่ม (Excellent)   ๔.๐ 
B+  ดีมาก (Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี (Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช ้(Fair Good)               ๒.๕ 
C  พอใช ้(Fair)    ๒.๐ 
D+  อ่อน (Poor)    ๑.๕ 
D  อ่อนมาก (Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก (Fail)    ๐.๐ 

 
   ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ “D” ถา้นกัศึกษา
ได้ระดบัคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ตอ้งลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได ้
ยกเวน้รายวชิาท่ีเป็นวชิาเลือก ใหล้งทะเบียนและเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัแทนได ้
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  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินท่ีมีค่าระดบัคะแนนต ่ากว่า “C” ถือวา่สอบตก นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียน
และเรียนใหม่ ในกรณีน้ี ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต ่ ากว่า “C” เป็นคร้ังท่ีสองให้
นกัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
    ๖.๒ ส าหรับรายวิชาท่ีหลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียน
เพิ่มเติมตาม  ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 
          ระดับการประเมิน   ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเยีย่ม 
    P (Pass)     ผา่น 
    F (Fail)     ไม่ผา่น 

   ในระบบน้ี รายวิชาท่ีไดผ้ลการเรียน “F” นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกวา่จะสอบได ้ 

 ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปน้ี ในการบนัทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่า
ระดบัคะแนน 
สัญลกัษณ์  ความหมาย  และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บนัทึกผลการเรียนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
เพื่อร่วมฟังโดยไม่นบัหน่วยกิตและมีผลการเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาลงทะเบียน ในกรณี
ใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) นกัศึกษาขอถอนรายวชิาเรียนเม่ือพน้ก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิด    
ภาคเรียน 
(๒) นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แลว้ และไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่
นอ้ยกวา่สองสัปดาห์ 
(๓)  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นบัหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวชิานั้นไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อน
ก าหนด 

   I (Incomplete)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน ซ่ึงนกัศึกษา
จะตอ้งขอรับการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียน
ถดัไป 
(๒) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและไดย้ืน่    
ค  าร้องขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยั
แต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตใหส้อบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้นได ้การให ้“I” 
แก่นกัศึกษาคนใด อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่งบนัทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียน
ดว้ย 

ขอ้ ๘. กรณีท่ีนกัศึกษาท่ีขอปรับค่าระดบัคะแนนรายวิชาท่ีได ้“I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้อาจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แลว้ โดยให้
ผลงานท่ีคา้งอยูเ่ป็น “ศูนย”์ และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนถดัไป 
ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาท่ีได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่
กรณี 
  ขอ้ ๙. ทุกรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้อ้งไดรั้บการประเมินผลจาก
อาจารย ์      ผูส้อน และก าหนดค่าระดบัคะแนน หรือสัญลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
รายวชิาใดท่ีอาจารยผ์ูส้อนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนน โดยไม่ระบุสัญลกัษณ์อ่ืน
ใด และมิใช่รายวิชาท่ีนกัศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบนัทึกผลการ
เรียนรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบนัทึกผลการประเมินส าหรับ
รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียน  

 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสูตรท่ีอนุมติัโดยสภาการฝึกหัดครู เขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากบัรายวิชาท่ีเคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้และให้เวน้การนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตาม
หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู ่      ยกเวน้เป็นรายวิชาท่ีเคยสอบไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาถึงวนัเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๒. การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม  ๒  ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
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   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบงัคบัและตอ้งเรียนซ ้ า ให้นบัรวมหน่วยกิตท่ี
สอบตกเป็นตวัหารดว้ย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ ้ ากบัรายวิชาท่ีสอบไดแ้ล้ว 
หรือเรียน  รายวิชาท่ีเป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก าหนดให้นบัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนน
เฉพาะวชิาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 
  ข้อ ๑๓ . นักศึกษาในระบบเข้าชั้ น เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดนกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตอ้งมีเวลาเขา้ชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ และ
คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวน้ให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
  ขอ้ ๑๔. นกัศึกษาท่ีไม่ไดส้อบปลายภาคเรียน ดว้ยเหตุท่ีไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจากมี
เวลาเขา้    ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ไดรั้บยกเวน้ให้มีสิทธิสอบปลาย
ภาคตามท่ีก าหนดใน   ขอ้ ๑๓. วรรคทา้ย ให้อาจารยผ์ูส้อนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น “E” 
หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๕. นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนบนัทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี เวน้แต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ี
ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีน้ีให้คณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยท่ี์เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ี
ถดัไปนั้นได ้และใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวชิานั้นตามค่าระดบัคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ขอ้ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิาท่ี
หลกัสูตรหรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี และไม่ต ่า
กวา่  ๕  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียน 
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หลกัสูตร ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๖  ภาคเรียน
ปกติติดต่อกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต ่ากว่า  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นกัศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากว่า  ๖  ภาคเรียนและ
มีสภาพเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี ไม่ต ่ากว่า  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนกัศึกษา  ไม่เกิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไม่เกิน  
๙  ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  ๔ ปี และไม่ต ่ากว่า  ๑๕  ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียน
หลกัสูตร  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๗. การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   ๑๗.๑ นกัศึกษาภาคปกติ พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามเกณฑ์ขอ้ใดขอ้
หน่ึง         ดงัต่อไปน้ี 
    (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๖๐  
เม่ือส้ิน  ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๒) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
ใน        ภาคเรียนปกติท่ี  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแล้ว 
แต่ยงัได ้     ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกันใน
กรณีเรียน   หลกัสูตร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และ
ครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติ   
ติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  
๕  ปี และขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
    (๕) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
   ๑๗ .๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือผลการ
ประเมินได ้     ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้
เรียนกรณีหลกัสูตร  ๒  ปี ส้ินภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๓  ปี และเม่ือส้ิน
ภาคเรียนท่ี ๗ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน กรณีหลกัสูตร ๔ ปี ส้ินภาคเรียนท่ี ๘ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณี
หลกัสูตร ๕ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนน 
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เฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐ หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
  ขอ้ ๑๘ เม่ือนกัศึกษาเรียนไดจ้  านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ ถา้
ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไดถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ ดว้ย 
  ขอ้ ๑๙. นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลยั
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดงัน้ี 
   ๑๙.๑  ใหส้อบตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ใหส้อบตกทุกรายวชิาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
เม่ือเรียนครบหลกัสูตรแลว้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผูท่ี้ไดค้่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกวา่  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสูตร
ไดค้่าระดบั 
คะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลยั ไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐  ให้ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง ส่วนผูท่ี้ได้ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลยัไม่ถึง  
๓.๖๐  แต่ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๒๕  ใหไ้ดเ้กียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบไดใ้นรายวชิาใด ๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน 
หรือไม่ได ้“F” ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (หลงั
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน   ๔   ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร   ๒ ปี   ไม่เกิน ๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  ๓  ปี ไม่เกิน   ๘   ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี  
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  นกัศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปี 
ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และ
ไม่เกิน ๑๗ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
  ขอ้ ๒๑. การนบัก าหนดวนัส้ินสุดภาคเรียน ให้ยดึถือวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดเป็น
วนัสุดทา้ยของการสอบปลายภาคเรียน 
  ขอ้ ๒๒. ใหค้ณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 
  ขอ้ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นผูว้ินิจฉัย
ช้ีขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบัน้ี การวนิิจฉยัช้ีขาดถือเป็นอนัส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 

        ( ศาสตราจารยเ์กษม  จนัทร์แกว้) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก   ค 
การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดมิกบัหลกัสูตรปรับปรุง 
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เปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตร 
1.  วตัถุประสงค์ 
 

หลกัสูตรเดิม  พ.ศ.2543 หลกัสูตรปรับปรุง 
1.  เพื่อผลิตบณัฑิต  ให้มีความรู้ความสามารถใน
การจดัการและปฏิบติังานดา้น  ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้บณัฑิตเกิดความตระหนกัในการอนุรักษ ์ 
และแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งในระดบับุคคลและ
ชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.  เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการเผยแพร่
ความรู้  ขอ้มูล  และข่าวสารส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม 
4.  เพื่อพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสนองต่อความ
ตอ้งการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.  มีความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถตรวจสอบ
และประ เมิ น คุณ ภาพทาง ส่ิ งแวดล้อมอย่าง มี 
ประสิทธิภาพ 
2.  มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพและสังคม  
3.  มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กวา้งไกลและ มีความคิด 
ริเร่ิมสร้างสรรค ์
4.  มีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหรือ
ท างานเป็นหมู่คณะได ้
5.มีความรู้ในการวจิยัและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ในระดบัสูง 

2.  โครงสร้างของหลกัสูตรและรายวชิา 
 

หลกัสูตรเดิม  พ.ศ.2543 หลกัสูตรปรับปรุง 

หลกัสูตร  4  ปี 
จ านวนหน่วยกิตเรียน  ไม่นอ้ยกวา่  150  หน่วยกิต 

 

หลกัสูตร  4  ปี 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 

   134 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตรประกอบด้วย 
1.  หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 33  หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 9    หน่วยกิต 
กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์  9    หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  6    หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 9    หน่วยกิต 
 
 

 

โครงสร้างหลกัสูตรประกอบด้วย 
1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     ไม่น้อยกว่า 34  หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร      9    หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   8    หน่วยกิต 
        1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   6    หน่วยกิต 
        1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
    และคณิตศาสตร์                          9    หน่วยกิต  
       1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษา 
    และนนัทนาการ             2    หน่วยกิต 
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หลกัสูตรเดิม  พ.ศ.2543 หลกัสูตรปรับปรุง 

2.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน  107  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเน้ือหา   85    หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ  15    หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาปฏิบติัการ  
และฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 7     หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่นอ้ยกวา่      94    หน่วยกิต 
2.1  วชิาแกน       18   หน่วยกิต 
2.2  วชิาเอก       71 หน่วยกิต 

    2.3  วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ        5   หน่วยกิต 
   
 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  10   หน่วยกติ 3.  หมวดวิชาเลอืกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกติ 

1.  หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 33   หน่วยกติ 
2.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   
 บังคับ  เรียน  60  หน่วยกิต 
2541101  ภูมิศาสตร์กายภาพ  3(2-2) 
4011305  ฟิสิกส์  1   3(3-0) 
4011601  ปฏิบติัการฟิสิกส์  1  1(0-3) 
4011306  ฟิสิกส์  2   3(3-0) 
4011602  ปฏิบติัการฟิสิกส์  2  1(0-3) 
4021101   เคมีทัว่ไป  1   3(2-2) 
4022101   เคมีทัว่ไป  2   3(2-2) 
4031101   ชีววทิยา  1   3(3-0) 
4031103   ปฏิบติัการชีววทิยา  1  1(0-3) 
4031102   ชีววทิยา  2   3(3-0) 
4031104   ปฏิบติัการชีววทิยา  2  1(0-3) 
4064409   การวางแผน 
    การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  3(2-2) 
4033101   นิเวศวทิยา   3(2-3) 
4064201   จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4092603   คณิตศาสตร์ประยุกต ์  3(3-0) 
4113407   สถิติและการวจิยัเบ้ืองตน้ 3(3-0) 
4063105  พลงังานกบัส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4063201  มลพิษส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4063404  กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0) 

1.  หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป             34  หน่วยกติ            
 (รายละเอียดในภาคผนวก  ก) 
2.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน            94  หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาแกนวชิาวทิยาศาสตร์   
  บังคับเรียน เรียน  18  หน่วยกิต   
4011101  หลกัฟิสิกส์    4(3-3-7) 
4021101  หลกัเคมี   4(3-3-7) 
4031101  หลกัชีววทิยา    4(3-3-7) 
4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1  3(3-0-6) 
4002251  ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์3(3-0-6)    
กลุ่มวชิาเอก       ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่   76        หน่วยกิต 
วชิาเอกบงัคบั เรียน  46 หน่วยกิต 
4061101  พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 
                ส่ิงแวดลอ้ม    3(2-2-5) 
4063101  นิเวศวทิยา    3(2-3-6) 
4062102  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-3) 
4062106  เคมีส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4063107  ปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
                ส่ิงแวดลอ้ม    4(3-3-6) 
4064801  ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
      ส่ิงแวดลอ้ม   1(1-0-2) 
4064802  สัมมนาส่ิงแวดลอ้ม   1(0-2-2) 
4064803  การวจิยัส่ิงแวดลอ้ม  3(0-6-6) 
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หลกัสูตรเดิม  พ.ศ.2543 หลกัสูตรปรับปรุง 
4063407  การวเิคราะห์และการประเมิน 
    ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4063420  ส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา 3(3-0) 
4064901  สัมมนาส่ิงแวดลอ้ม  1(0-2) 
4064902  การวจิยัส่ิงแวดลอ้ม  3(0-6) 
4064412  การใชแ้ผนท่ีเพื่อ 
    การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ    2(1-2) 
 

 

4063709  กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-3) 
4062408  น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
                และการควบคุม                   3(2-2-5) 
4064505  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4062409  อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
                และการควบคุม  2(1-2-3) 
4063413  การก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู 
                และกากของเสีย  3(2-2-5) 
4063710  การประเมินผลกระทบ 
                ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้   3(2-2-5) 

4061503  นิเวศวทิยามนุษย ์  3(2-2-5) 
4064403  การวางแผนการใช ้
   ประโยชน์ท่ีดิน   3(2-2-5) 
4062701  การบริหารงานส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0-2)  

บังคับเฉพาะแขนงวชิา  เรียนรายวชิาต่อไปน้ีจาก
แขนงวชิาใดแขนงวชิาหน่ึงเพียงแขนงเดียว  ไม่
นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
-  แขนงวชิา การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
4064417  การส ารวจส่ิงแวดลอ้มระยะไกล 3(2-2) 
4062402  การควบคุมมลพิษ      3(2-2) 
4061102  นิเวศวทิยามนุษย ์  3(2-2) 
4064406  หลกัและวธีิการ 
    ทางอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
-  แขนงวชิา อนามัยส่ิงแวดล้อม   
4064406  หลกัและวธีิการ 
    ทางอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4064407  การวางแผนและการนิเทศงาน 
    อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 

วชิาเอกบังคับเฉพาะแขนงวชิา   เรียนรายวชิาต่อไปน้ี
จากแขนงวชิาใดแขนงวชิาหน่ึงเพียงแขนงเดียว  ไม่
นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
-  แขนงวชิา การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
4062402  การควบคุมมลพิษ  3(2-2-5) 
4063208  พลงังานกบัส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4063704  หลกัการจดัการทรัพยากร 
4064401  การส ารวจส่ิงแวดลอ้มระยะไกล 3(2-2-5) 
   ธรรมชาติ   3(3-0-3) 
-  แขนงวชิา อนามัยส่ิงแวดล้อม   
4063803  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 2(2-0-2) 
4063804  วทิยาการระบาด  2(2-0-2) 
4063805  สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  2(2-0-2) 
4064801  หลกัและวธีิการทางอนามยั 
   ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
 



 84 

หลกัสูตรเดิม  พ.ศ.2543 หลกัสูตรปรับปรุง 
4071301  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 2(2-0) 
4071402  วทิยาการระบาด  2(2-0) 
5563703  สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  2(2-0) 
-  แขนงวชิา มลพิษส่ิงแวดล้อม 
4062202  พิษวทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4062205  สารพิษและผลกระทบ 
    ต่อส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2) 
4062402  การควบคุมมลพิษ  3(2-2) 
4063205  เคมีวเิคราะห์สารมลพิษ  3(2-2) 
-  แขนงวชิา เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม 
4063414  เทคโนโลยใีนการควบคุมมลพิษ     
   ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2) 
4063415  การส ารวจและติดตามตรวจสอบ 
   คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4064403  เทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้าเสีย 3(2-2) 
4064410  การวางผงัเมืองและผงัภาค 3(2-2) 
 
 
เลอืก  เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี 
ไม่นอ้ยกวา่  13 หน่วยกิต 
2542102  อุทกวทิยา   3(3-0) 
2542301  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
     เชิงวเิคราะห์   3(2-2) 
4064417  การส ารวจส่ิงแวดลอ้มระยะไกล 3(2-2) 
2543404  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2) 
4013403  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3(3-0) 
4022501  ชีวเคมีพื้นฐาน   3(2-2) 
4031302  กีฏวทิยา   3(2-3) 
4032401  พนัธุศาสตร์   3(2-3) 
4032601  จุลชีววทิยา   3(2-3) 

4064802  การวางแผนและการนิเทศงาน 
    อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
 
-  แขนงวชิา มลพษิส่ิงแวดล้อม  
4062401  พิษวทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4062402  สารพิษและผลกระทบต่อ 
   ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4063403  เคมีวเิคราะห์สารมลพิษ  3(2-2-5) 
4063404  มลพิษส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5)  
-  แขนงวชิา เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม 
4063401  เทคโนโลยใีนการควบคุมมลพิษ 
   ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4063402  การส ารวจและติดตามตรวจสอบ 
   คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4064403  เทคโนโลยกีารจดัการน ้าเสีย 3(2-2-5) 
4064404  เทคโนโลยกีารจดัการ 
   อากาศเสีย   3(2-2-5) 
4064409  แบบจ าลองทางส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2-5)  
วชิาเอกเลอืก      ไม่นอ้ยกวา่           13        หน่วยกิต
4061201  ทรัพยากรสัตวป่์าและการจดัการ 3(3-0-3) 
4061202  ทรัพยากรป่าไมแ้ละการจดัการ 3(3-0-3) 
4061203  ทรัพยากรประมงและการจดัการ 3(3-0-3) 
4061301  อุตุนิยมวทิยาเพื่อการเกษตร  2(2-0-2) 
4062103  ธรณีวทิยาทัว่ไป  2(1-2-3) 
4062104  สมุทรศาสตร์   2(1-2-3) 
4062105  อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้  2(1-2-3) 
4062113   ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 
                 ส่ิงแวดลอ้ม   3(3-0-3) 
4062204  ทรัพยากรน ้าและการจดัการ 3(3-0-3) 
4062205  ธรณีวทิยาส่ิงแวดลอ้ม  2(1-2-3) 
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4033103  อนุกรมวธิาน   3(2-3) 
4034101  นิเวศวทิยาของพืช  3(2-3) 
4052101  ธรณีวทิยาทัว่ไป  2(1-2) 
4052301  อุตุนิยมวทิยา  1  2(1-2) 
4061101  พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 
   ส่ิงแวดลอ้ม                3(2-2) 
4061102  นิเวศวทิยามนุษย ์  3(2-2) 
4061103  นิเวศวทิยาเขตร้อน  3(2-2) 
4061201  มลพิษทางอากาศ  2(1-2) 
4061202  มลพิษทางน ้า   3(2-2) 
4061203  มลพิษทางเสียง   2(1-2) 
4061204  มลพิษทางดิน   3(2-2) 
4061301  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
    เบ้ืองตน้   2(2-0) 
4061401  สัตวป่์าและการอนุรักษ ์  2(2-0) 
4061402  ป่าไมแ้ละการอนุรักษ ์  2(2-0) 
4061501  ทรัพยากรสัตวป่์าและการจดัการ 3(3-0) 
4061502  ทรัพยากรป่าไมแ้ละการจดัการ 3(3-0) 
4061503 ทรัพยากรป่าชายเลน 
     และการจดัการ  3(3-0) 
4061504  ทรัพยากรประมงและการจดัการ 3(3-0) 
4061505  ทรัพยากรปะการังและการจดัการ3(3-0) 
4062101  นิเวศวทิยาป่าไม ้   3(2-2) 
4062102  นิเวศวทิยาป่าชายเลน  3(2-2) 
4062104  นิเวศวทิยาชายฝ่ัง  3(2-2) 
4062105  นิเวศวทิยาน ้ากร่อย  3(2-2) 
4062106  นิเวศวทิยาทะเลสาบ  3(2-2) 
4062107  นิเวศวทิยาสัตวห์นา้ดิน  3(2-2) 
4062108  นิเวศวทิยาแหล่งน ้ า  3(2-2) 
4062109  สมุทรศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2) 

4062206  ทรัพยากรนนัทนาการและ 
                การจดัการ   3(3-0-3) 
4062207  สมุทรศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2-3) 
4062301  หลกัการส่ิงแวดลอ้มศึกษา 3(2-2-5) 
4062302  การส่งเสริมและการเผยแพร่ 
                ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4062303  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 2(1-2-3) 
4062304  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2 2(1-2-3) 
4062305  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 3(2-2-5) 
4062306  การอนุรักษท์รัพยากร 
                การท่องเท่ียว    2(1-2-3) 
4062307  เศรษฐกิจพอเพียงกบัส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2-3) 
4062308  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ
 ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  2(1-2-3) 
4062406  การท าลายป่าและผลกระทบ 
                ต่อส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4062502  นิเวศวทิยาเขตร้อน  3(2-2-5) 
4062503  นิเวศวทิยาของดิน  3(2-2-5) 
4062504  การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ 3(2-2-5) 
4062702  การอนุรักษค์วามหลากหลาย 
   ทางชีวภาพ    3(2-2-5) 
4063309   การจดัการค่ายวทิยาศาสตร์ 
 ส่ิงแวดลอ้ม    3(2-2-5) 
4063404  มลพิษส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4063405  การควบคุมมลพิษ  3(2-2-5) 
4063406  มลพิษทางน ้า    3(2-2-5) 
4063407  มลพิษทางอากาศ  2(1-2-3) 
4063408  มลพิษทางเสียง   2(1-2-3) 
4063409  มลพิษทางดิน   3(2-2-5) 
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4062201  การท าลายป่าและผลกระทบต่อ    
    ส่ิงแวดลอ้ม   3(3-0) 
4062202  พิษวทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4062203  พิษวทิยาดา้นอนามยั  3(2-2) 
4062204  เคมีส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2) 
4062205  สารพิษและผลกระทบ 
   ต่อส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2) 
4062207  วตัถุมีพิษและผลกระทบ 
    ต่อส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2) 
4062302  การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ 3(3-0) 
4062402  การควบคุมมลพิษ  3(2-2) 
4062403  การควบคุมน ้าโสโครก  3(2-2) 
4062404  น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
   และการควบคุม                   3(2-2) 
4062405  การสุขาภิบาลน ้าด่ืมน ้าใช ้ 3(2-2) 
4062406  กีฏวทิยาสุขาภิบาลและ 
   การควบคุมสัตว ์  2(2-0) 
4062407  แร่ธาตุ  พลงังานและการอนุรักษ2์(2-0) 
4062502  ทรัพยากรทุ่งหญา้และการจดัการ3(3-0) 
4062503  ทรัพยากรน ้าและการจดัการ 3(3-0) 
4062504  ทรัพยากรนนัทนาการ 
    และการจดัการ   3(3-0) 
4063103  นิเวศวทิยาทุ่งหญา้  3(2-2) 
4063104  นิเวศวทิยาของสัตว ์  3(2-2) 
4063202  การเป็นพิษของอาหาร  2(1-2) 
4063203  จุลชีววทิยา  ทางทะเล  3(2-2) 
4063204  สารฆ่าแมลง   2(2-0) 
4063205  เคมีวเิคราะห์สารมลพิษ  3(2-2) 
4063206  การวเิคราะห์คุณภาพน ้า 1 3(2-2) 

4063410  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความ  
   สั่นสะเทือน   2(1-2-3) 
4063703  หลกัการจดัการลุ่มน ้า  3(2-2-5) 
4063704  ส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา 3(3-0-3) 
4063705  การอนุรักษธ์รรมชาติและมรดกทาง    
   วฒันธรรม   3(2-2-5) 
4063706  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ  
                ส่ิงแวดลอ้ม   2(1-2-3) 
4063707  ลุ่มน ้าปิงศึกษา   3(2-2-5) 
4063708  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ   
                ส่ิงแวดลอ้ม   3(3-0-3) 
4064310  ธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-3) 
4064712  หลกัและวธีิการทางอนามยั 
    ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4064506  การวางแผนพฒันาทรัพยากร 
   มนุษย ์    3(3-0-3) 
4064507  สรีรวทิยาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
                และการท างาน   2(1-2-3) 
4064404  เทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ดา้น  
                ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4064405  การวางผงัเมืองและผงัภาค 3(2-2-5) 
4064406  การใชแ้ผนท่ีเพื่อการจดัการ       
   ทรัพยากรธรรมชาติ      3(2-2-5)  
4064712  หลกัและวธีิการทางอนามยั 
    ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4064713  การวางแผนและการนิเทศงานอนามยั   
   ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2-5) 
4064803  อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2-5) 
4064804  การสุขภิบาลน ้าด่ืมน ้าใช ้ 3(2-2-5) 
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4063207  การวเิคราะห์คุณภาพน ้า 2 2(1-2) 
4063208  สารมลพิษทางน ้า 
    และการวเิคราะห์  3(2-2) 
4063401  การอนุรักษธ์รรมชาติและ 
    มรดกทางวฒันธรรม  2(2-0) 
4063402  หลกัการจดัการทรัพยากร 3(3-0) 
4063405  กฎหมายทางทะเล  2(2-0) 
4063406  กฎหมายป่าไมแ้ละสัตวป่์า 2(2-0) 
4063408  การก าจดัขยะมูลฝอย  
   และส่ิงปฏิกลู   3(2-2) 
4063409  ความปลอดภยัในงาน 
   อุตสาหกรรม   2(1-2) 
4063410  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  2(2-0) 
4063411  การสุขาภิบาลในอาคาร  2(1-2) 
4063412  การสุขาภิบาลในโรงงาน 2(1-2) 
4063413  เทคโนโลยทีางอนามยัส่ิงแวดลอ้ม2(1-2) 
4063414  เทคโนโลยใีนการควบคุมมลพิษ 
    ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2) 
4063415  การส ารวจและการติดตามตรวจสอบ 
   คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4063416  การควบคุมมลพิษทางเสียงและ 
    ความสั่นสะเทือน  2(1-2) 
4063417  หลกัการจดัการลุ่มน ้า  3(2-2) 
4063418  พื้นฐานทางวศิวกรรมแหล่งน ้า 3(2-2) 
4063419  การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง  2(1-2) 
4064102  นิเวศวทิยาพรรณไมน้ ้า  3(2-2) 
4064103  นิเวศวทิยาประยกุต ์  3(2-2) 
4064201  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3(2-2) 
4064202  ปฏิบติัการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2) 
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4064203  สรีรวทิยาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
       และการท างาน   2(1-2) 
4064204  โรคจากการประกอบอาชีพ 2(2-0) 
4064205  สภาวะแวดลอ้มเชิงฟิสิกส์ 3(3-0) 
4064401  การวางแผนพฒันา 
   ทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0) 
4064402  พื้นฐานทางวศิวกรรมอนามยั 
    ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2) 
4064403  เทคโนโลยใีนการบ าบดัน ้าเสีย 3(2-2) 
4064404  การดูแลและการควบคุม 
   ระบบบ าบดัน ้าเสีย  3(2-2) 
4064405  การบ าบดัน ้าทิ้งจากชุมชน 3(2-2) 
4064406  หลกัการและวธีิการทางอนามยั    
   ส่ิงแวดลอ้ม   3(2-2) 
4064407  การวางแผนและการนิเทศงาน 
   อนามยัส่ิงแดลอ้ม  3(2-2) 
4064408  แบบจ าลองทางส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 
4064410  การวางผงัเมืองและผงัภาค 3(2-2) 
4064411  เทคโนโลยใีนการควบคุม 
    มลพิษทางอากาศ  3(2-2) 
4064413  การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ 
    การจดัการทรัพยากร  3(2-2) 
4064414  การควบคุมการพงัทลายของดิน 3(2-2) 
4071202  การสุขาภิบาลอาหาร  3(3-0) 
4071301  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 2(2-0) 
4072319  อาชีวอนามยั   2(2-0) 
4073501  พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0) 
4073605  ชีวสถิติสาธารณสุข  2(2-0) 
4074909  การวจิยัทางสาธารณสุข  3(3-0) 
5011101  ปฐพีวทิยา   3(2-2) 
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5013301  การอนุรักษดิ์นและน ้า  3(2-2) 
5563703  สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  2(2-0) 
กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ  15     หน่วยกติ 
บังคับ  เรียน   9  หน่วยกิต 
3561101  องคก์ารและการจดัการ  3(3-0) 
3561204  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 
   การประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
3591105  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  3(3-0) 
2533201  ประชากรศึกษา   2(2-0) 
4062301  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 
4063501  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม  2(1-2) 
 

 

กลุ่มวชิาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       7          หน่วยกติ 
4063801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
   วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  2(90) 
4064802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
                วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม    5(450) 
 

ประสบการณ์วชิาชีพ 5  หน่วยกติ 
 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
4064902  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาศาสตร์   
   ส่ิงแวดลอ้ม      5(450) 
 

กลุ่มวชิาเลอืกเสรี  10      หน่วยกติ 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลยัครูหรือหลกัสูตรสถาบนัราชภฏัโดย
ไม่ซ ้ ากบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็น
รายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของโปรแกรมวชิาน้ี 

หมวดวชิาเลอืกเสรี                        6   หน่วยกติ 
 ให้ เลื อก เรียนรายวิช าใดๆ  ในหลัก สู ตร
มหาวิทยาลยัราชภฏัและสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  โดย
ไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้    
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