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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

คณะ / สาขาวิชา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Environmental Science 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)            วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 ชื่อย่อ (ไทย)              วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)         Bachelor of Science (Environmental Science) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)          B.Sc. (Environmental Science) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
   - ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

              รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555   

 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   

 6.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 

  วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใินการประชุม  

  ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัตหิลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 4/2559                           
 วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมคีวามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม     
 (2) นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
 (3) ครู อาจารย์  

 (4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
 (5) เจ้าหน้าที่ประจ าบริษัท ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (6) ประกอบอาชีพอิสระ 
 
 
 
 
 



9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 นายอนุชา  เกตุเจริญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพ) 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 

2531 
2525 
2523 

2 นายนพรัตน์  ไชยวิโน 
 

อาจารย์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2549 
2545 

3 นางสาวขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 
 

อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
    2550 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตเน้นการสร้างรายได้ประชาชาติเป็นหลัก มีการ

ส่งเสริมการค้าอย่างเสรี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จนกระทั่ง
เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย และ
สุดท้ายเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 จึงมีทิศทางในการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้มีการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน แต่ในช่วง
หลังของแผนพัฒนาฯ ประเทศยังคงประสบปัญหาต่างๆ ในด้านสภาพแวดล้อมและบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพ
การผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ในด้านของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวน
มาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพถูกคุกคาม คุณภาพของแหล่งน้ าต่ าลง ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลายและเกิด
ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ตลอดจนการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมืองส่งผลกระทบถึงปัญหาขยะมูลฝอย แม้ว่าจะถูกแก้ไขแต่ยังขาดประสิทธิภาพ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ได้ยึดกรอบแนวคิดในการน้อมน าและ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม กา ร
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่สังคมความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยในทิศทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้นส่งเสริมใน
ด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   โดย การรักษาทุน
ทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการผลิต 
การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการเพ่ิมขีดความสามารถในการ ปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาในหลายด้าน ๆ ได้แก่ การผลิตสินค้าการเกษตรในครัวเรือน การผลิต
สินค้าการเกษตรส าหรับแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นแหล่งลงทุนของโรงงานสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ อีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มรดกโลก ที่ควรส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่จังหวัด
ก าแพงเพชรมักประสบปัญหาโดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภัยแล้งอัน
เนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและ
สถานประกอบการต่าง ๆ  และปัญหาการจัดสรรทรัพยากรและเกิดความขัดแย้งกับคนในชุมชน  
นอกจากนี้การขยายตัวชุมชนเมืองมีมากขึ้นพร้อมปริมาณประชากรเพ่ิมสูงขึ้น ปัญหาของขยะและการ
จัดการที่ถูกต้องควรได้การส่งเสริมให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องสร้างแนวทางการพัฒนา

บุคลากรทางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้ทันที มีความเข้าใจระบบ        
ในสิ่งแวดล้อม สามารถวางแผนและด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ งานด้านวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

13. ความสัมพันธ์  
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 

 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่ มวิชามนุษยศาสตร์      
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะ       
ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และคณะครุศาสตร์      
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ได้แก่ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 
ด าเนินการสอน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่วนกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ได้แก่ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาด าเนินการโดยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือ
กับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม   
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนมีระบบการประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับหลักสูตรสาขาวิชา

และคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาให้กับหลักสูตรนี้ โดยมีการวางแผน ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือก าหนด
เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล แล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบหลังจากประเมินผลการ
เรียนแล้ว ส่วนนักศึกษาท่ีมาเลือกรายวิชาเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรจะใช้กระบวนการ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีปรัชญามุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้น าที่มีความรู้และทักษะประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม รู้รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ในท้องถิ่น
และระดับชาติ 
 
 

1.2 ความส าคัญ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งลงทุนขนาดใหญ่จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเป็น
แหล่งพัฒนาเกษตรกรรมเพ่ือการค้า ตลอดจนมีการเติบโตของความเป็นเมืองมากขึ้นและเชื่อมโยงถึงเขต
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตากที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลและแหล่งทุนในการใช้ทรัพยากรจากต่างชาติ
จ านวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีในการผลิตบัณฑิตทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นบุคลากรสนับสนุนการพัฒนา
ดังกล่าวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2. มีความรู้ในวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็น
ระบบและสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ 
กระบวนการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   4. มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์   
เพ่ือรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
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2.1 แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและสากล 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี ความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 - ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ วิ จั ย ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 
 

- จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์
ประจ า 
- จ านวนโครงการวิจัยในแต่ละปี 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

- พัฒ นาอาจารย์ ให้ มี ความรู้                
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิ ช าการทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาบุคคลากรตามแผนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
โปรแกรมฯมีหน้าที่ ดังนี้ 
- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้ง
ใน ระดับชาติ และ/หรือ  ระดับ
นานาชาติ 
- ส่งเสริมการร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ไปน าเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับชาติ และ/
หรือ ระดับนานาชาติ 
- ส่งเสริมการท าวิจัยที่แก้ปัญหา
ท้องถิ่น 
- จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการท า
วิจัยและการเรียนการสอน 
  - การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ 

- จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
- จ านวนการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
- จ าน วน อาจารย์ ที่ ไป เสน อ
ผลงานวิชาการในระดับชาติ 
และ/หรือ ระดับนานาชาติ 
- จ าน วน งาน วิ จั ยที่ น า ไป ใช้
ประโยชน์ 

- พัฒนาอาจารย์ในการท า 
ผลงาน เพ่ื อพิจารณ าให้ ด ารง
ต า แ ห น่ งท า งวิ ช าก าร  แ ล ะ
การศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก 

พัฒนาบุคคลากรตามแผนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
โปรแกรมฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 
 -ส่งเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนา
ผลงานสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
  -ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 

-จ านวนผลงานทางวิชาการท่ี
เสนอเพ่ือพิจารณาให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
-จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
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  - ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

  - ส า ร ว จ ค ว าม ต้ อ งก าร ข อ ง
นักศึกษาและผู้สอน 

- จ านวนครั้งในการส ารวจมีไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
- รายงานการส ารวจแสดงข้อมูล
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
- รูปแบบและลักษณะของปัจจัย
สนับสนุนที่เป็นที่ต้องการ 
- ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการและ
การใช้ปัจจัยสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนตาม
ข้อเสนอแนะ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

ชอบหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

-ไม่มี- 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 ภาคฤดูร้อน           เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 (1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ

เทียบเท่า  
  (2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ ประกาศการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับ               

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

   ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 การจัดอบรมปรับพ้ืนฐานทางด้านทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษาก่อนเริ่มภาคเรียนแรก 
 2.4.2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาให้ค าปรึกษาหรืออธิบายเพ่ิมเติม ทั้งแนะน าให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ด้วยตนเองจากหนังสือ/ต ารา/ระบบอินเตอร์เน็ต 
            2.4.3 การจัดหาเอกสารวัสดุการเรียนการสอนที่จะพัฒนาพ้ืนฐานของนักศึกษาไว้ในห้องสมุด
สาขาวิชา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 
ชั้นปีที่ 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    20 20 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

     รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 
หมวดรายจ่าย ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน 

250,000 
125,000 
125,000 

500,000 
250,000 
250,000 

750,000 
375,000 
375,000 

1,000,000 
500,000 
500,000 

1,250,000 
625,000 
625,000 

รวม 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 
     

     (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
* ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 25,000 บาท/คน/ป ี 

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า         จ านวน 144  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า        จ านวน 30   หน่วยกิต 

  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       ไม่น้อยกว่า             จ านวน  9    หน่วยกิต 
  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า              จ านวน   6    หนว่ยกติ 

  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   ไม่น้อยกว่า             จ านวน  6   หน่วยกิต  
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ไม่น้อยกว่า                  จ านวน  6   หน่วยกิต 
                   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1 - 4    ไม่น้อยกว่า             จ านวน  3    หน่วยกิต  
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       ไม่น้อยกว่า            จ านวน 108 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาพื้นฐาน                                     จ านวน  41  หน่วยกิต 
                   2.1.1) กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป             จ านวน  26  หน่วยกิต 
                   2.1.2) กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน             จ านวน  15  หน่วยกิต                
                2.2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ              จ านวน  49 หน่วยกิต  

                     2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน                 ไม่น้อยกว่า             จ านวน  12 หน่วยกิต 
                     2.4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 หรือสหกิจศึกษา                           ไม่น้อยกว่า                 จ านวน  6   หน่วยกิต 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า            จ านวน  6   หน่วยกิต 
 3.1.3. รายวิชา    
    1.  รหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ ได้ก าหนดรหัสรายวิชาส าหรับจัดการเรียนการสอน 2 หมวด 
ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ หมวดวิชาเฉพาะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 ล าดับก่อนหลัง 
 
     ลักษณะเนื้อหา   
 
                                                                               ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
         หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 1 
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1.1 รหัสรายวิชาส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                        มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ก าหนดเลขรหัสรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

   เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึง  ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 

       เลขตัวที่ 6-7   บ่งบอกถึง  ล าดับก่อนหลังของวิชา 
             1.2 รหัสรายวิชาส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
              โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ก าหนดเลขรหัสรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  
ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัสตัวที ่1           หมายถึง  หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
   เลขรหัสตัวที่ 2 และ 3 หมายถึง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   เลขรหัสตัวที่ 4           หมายถึง  ชั้นปีที่สอน 
   เลขรหัสตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะวิชาโดยก าหนด  ดังนี้ 
    เลข 1  หมายถึง  วิชาบังคับ 
    เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ได้แก่ พ้ืนฐาน                                  
สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การวิจัยและจริยธรรม  
ทักษะภาษาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
    เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน 
    เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
   เลขรหัส 6 และ 7 หมายถึง  ล าดับรายวิชา 
  
2. ชื่อรายวิชา 

           
2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           ให้เรียนตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้                                   ไม่น้อยกว่า 

 
30 

  
 หน่วยกิต 

 2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9                    หน่วยกิต 
 บังคับเรียน                                                                               6     หน่วยกิต 
 รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-อ) 
 1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
 3(3-0-6) 

 1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 
 

3(3-0-6) 
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เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                           ไม่น้อยกว่า      3     หน่วยกิต 
 รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                                     น(ท-ป-อ) 
 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

 1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

 1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

 1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

 1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

 1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

 1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 2.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                          ไม่น้อยกว่า   

 
6 

  
หน่วยกิต 

 รหัสวิชา     ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
3(3-0-6) 

 1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

 1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

 1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

 1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

 1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

 2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

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

 2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

 2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

 3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

 3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Art of Socializing 

3(3-0-6) 

 2.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                           ไม่น้อยกว่า 

 
6 

 
หน่วยกิต 

 รหัสวิชา      ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
 2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

 2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

 2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

 2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

 2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

 2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

 2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

 2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

 3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

 3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

 3541001 การเปน็ผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 
 

3(3-0-6) 
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 2.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนกลุ่มวิชา 1 - 4                                ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 

 รหัสวิชา         ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
 1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

 1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

 4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

 4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

 4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

 4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

 4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

 4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

 4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

 5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

 5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า       108   หน่วยกิต 
           2.2.1 วิชาพื้นฐาน                                                    จ านวน   41   หน่วยกิต 

                                           1)  กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป                             จ านวน   26    หน่วยกิต 
            รหัสวิชา      รายวิชา                    น(ท-ป-อ) 

4011103 
 

ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 
Principles of Physics 

4(3-3-7) 
 

4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1       
Chemistry and Laboratory 1 

4(3-3-7) 

4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2       
Chemistry and Laboratory 2                                                                                          

4(3-3-7) 

4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1    
Biology and Experiments 1               

4(3-3-7) 

4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2                                        
Biology and Experiments 2 

4(3-3-7) 
 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  1              
Calculus and Analytical geometry 1 

3(3-0-6) 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  2                                  
Calculus and Analytical geometry 2 

3(3-0-6) 

                     
   2) กลุ่มวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะด้าน                         จ านวน     15   หน่วยกิต 
                  รหัสวิชา     รายวิชา                     น(ท-ป-อ) 

4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1                                           
Organic Chemistry and Laboratory 1                                                                   

4(3-3-7) 

4022501 ชีวเคมี และปฏิบัติการ 1                                                         
Biochemistry and Laboratory  1                                                                         

4(3-3-7) 
 

4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1                                           
Analysis Chemistry and Laboratory 

4(3-3-7) 

4063206 สถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                       
Statistics in Environmental Science Research 

3(2-2-5) 
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 2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ                              จ านวน    49   หน่วยกิต  
              รหัสวิชา      รายวิชา                    น(ท-ป-อ) 

4061201 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science Foundation 

  3(2-2-5) 

4061202 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  
Environmental Ecology 

3(2-2-5) 

4062201 
 

เคมีสิ่งแวดล้อม  
Environmental Chemistry 

3(2-2-5) 
 

4062202 การส ารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ 
Environmental Survey and Quality Analysis  

3(2-2-5) 

 4062203 
 

มลพิษทางน้ า 
Water Pollution 

3(2-2-5) 
 

4062204 มลพิษทางอากาศและเสียง 
Air and Noise Pollution 

3(2-2-5) 
 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
English for Sciences 

3(2-2-5) 

4063201 การจัดการขยะ 
Solid  Waste  Management 

3(2-2-5) 

4063202 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
Geographic Information Technology              
for Environment 

3(2-2-5) 
 
 

4063203 
 

หลักการจัดการลุ่มน้ า 
Principles of Watershed Management  

3(2-2-5) 

4063204 
 

เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย  
Wastewater Treatment Technology 

3(2-2-5) 

4063205 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Management of Natural Resources and 
Environment 

3(2-2-5) 

4063207 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
English for Environmental Sciences 

3(2-2-5) 

4063208 
 

สัมมนาสิ่งแวดล้อม 
Seminar  in  Environment 

1(0-2-1) 
 

4064201 
 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
Basic Environmental Impact Assessment 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4064202 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 

Health Approach and Environmental Safety 
3(2-2-5) 

4064203 
 

การวิจัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Research 

3(1-2-4) 

                     
        2.2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน                        
 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                   ไม่น้อยกว่า    จ านวน   12   หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4061301 
 

โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม  
Environmental Earth Science 

3(2-2-5) 

4061302 
 

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Microbiology 

3(2-2-5) 
 

4062301 
 

พลังงานกับสิ่งแวดล้อม  
Energy and Environment 

3(2-2-5) 
 

4062302 
 

นิเวศวิทยาเขตร้อน 
Tropical Ecology 

3(2-2-5) 
 

4063301 
 

ลุ่มน้ าปิงศึกษา 
Ping Watershed Study 

3(2-2-5) 
 

4063302 
 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
Eco-Tourism 

3(2-2-5) 
 

4063303 
 

การส่งเสริมและการเผยแพร่ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
Environmental  Extension  

3(2-2-5) 
 

4063304 
 

หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา  
Principle of Environmental Education 

3(3-0-6) 
 

4063305 
 

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  
Environment and Development  

3(3-0-6) 
 

4063306 
 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
Biodiversity Conservation 

3(2-2-5) 
 

4063307 
 

การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 
Natural and Cultural Heritage Conservation 

3(2-2-5) 
 

4063308 
 

มลพิษทางดิน 
Soil Pollution 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 

4063309 
 

มลพิษสิ่งแวดล้อม 
Environmental Pollution 

3(2-2-5) 
 

4063310 
 

สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
Toxicity and Environmental Impact 

3(2-2-5) 
 

4063311 
 

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ 
Environmental Toxicology and Laboratory 

3(2-2-5) 
 

4063312 
 

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 
Environmental Pollution Control Technology 

3(2-2-5) 
 

4063314 
 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
Environmental Sanitation 

3(2-2-5) 
 

4063315 
 

พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Fundamentals of Environmental 

3(2-2-5) 
 

4064301 
 

วิศวกรรมบ าบัดน้ าเสีย 
Wastewater Treatment Engineering 

3(2-2-5) 
 

4064302 วิศวกรรมการก าจัดขยะ 
 Solid Waste  Management  Engineering 

3(2-2-5) 

4062303 
 

กฎหมาย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
Environmental law and  Policy  

3(3-0-6) 
 

4062304 
 

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics 

3(3-0-6) 
 

4062305 
 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
Land  Use  Planning 

3(2-2-5) 
 

4062306 
 

 

การจัดการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science for Camping 
Management 

3(2-2-5) 
 
 

4063316 
 

การอนุรักษ์ดินและน้ า 
Soil and Water Conservation 

3(2-2-5) 
 

4064318 
 

ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 
Forest Resources and Management 

3(2-2-5) 
 

4063317 ทรัพยากรน้ าและการจัดการ 
Water Resources and Management 

3(2-2-5) 

4064303 การส ารวจสิ่งแวดล้อมระยะไกล  
Environment Remote Sensing 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 

4064304 
 
 
 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์             
เพ่ือการจัดการทรัพยากร 
Application of GIS for Natural Resource 
Management 

3(2-2-5) 
 

 

 

 

4064305 ผังเมืองและการจัดการ  
Urban Planning and Management 

3(2-2-5) 

      
             2.2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   ไม่น้อยกว่า  จ านวน    6   หน่วยกิต 
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4064401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Preparation for Professional Experience Practice in 
Environmental Science  

1(90) 

4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Professional Experience Practice in Environmental 
Science 

5(450) 

 
            สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4064404 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education   
6(540) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                ไม่น้อยกว่า    จ านวน    6   หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน และไม่ต้องเป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
   

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 
4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4061201 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4061202 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

รวม 22 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 
4021103 เคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
xxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
4062201 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4062202 การส ารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ   3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 3(x-x-x) 

 รวม  22 หน่วยกิต 



22 

 

ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2 4(3-3-7) 
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
4062203 มลพิษทางน้ า 3(2-2-5) 
4062204 มลพิษทางอากาศและเสียง 3(2-2-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

  4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1                                                          4(3-3-7) 
4063201 การจัดการขยะ 3(2-2-5) 
4063202 เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4063203 หลักการจัดการลุ่มน้ า 3(2-2-5) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
 
 

 
ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่  2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4063204 เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย 3(2-2-5) 
4063205 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4063207 สถิติส าหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4063206 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4063208 สัมมนาสิ่งแวดล้อม 1(0-2-1) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 3(x-x-x) 
xxxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 19  หน่วยกิต 
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แผนการเรียนปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 แผน ให้เลือกเรียน 1 แผนการเรียน 
1) แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4064201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4064202 การวิจัยสิ่งแวดล้อม 3(1-2-4) 
4063313 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4064401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  
1(90) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 3(x-x-x) 
xxxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450) 

 รวม 5 หน่วยกิต 
 

2) แผนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4064201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4064202 การวิจัยสิ่งแวดล้อม 3(1-2-4) 
4063313 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 3(x-x-x) 
xxxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4064404 สหกิจศึกษา 6(540) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
   หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก 
        
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
 

ต าแหน่งวิชาการ สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายอนุชา เกตุเจรญิ* ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพ) 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 

2531 
2525 
2523 

2 นางสาววิไลลักษณ์  สวนมะล ิ อาจารย ์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2549 
2542 

3 นายนพรัตน์  ไชยวิโน* อาจารย ์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ ์

2549 
2545 

4 นางสาวขวัญฤทัย ทองบุญฤทธ์ิ* อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(ฟิสิกส์ ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 
2550 

5 นายนเรศ  ข าเจริญ อาจารย ์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(เคมี ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2555 
2550 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา                  
เกตุเจริญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพ) 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 

2531 
2525 
2523 

2 นางสาววิไลลักษณ์ สวนมะล ิ อาจารย ์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2549 
2542 

3 นายนพรัตน์  ไชยวิโน อาจารย ์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ ์

2549 
2545 

4 นางสาวขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธ์ิ อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(ฟิสิกส์ ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 
2550 

5 นายนเรศ  ข าเจริญ อาจารย ์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(เคมี ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2555 
2550 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  
แจ่มแจ้ง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหาร และการพัฒนา) 
วท.ม.(เคม)ี 
วท.บ.(เคม)ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2555 
2542 
2538 

7 นางสาวภาเกล้า ภูมิใหญ ่ อาจารย ์ วท.ม.(เคม)ี 
วท.บ.(เคม)ี 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัเพชรบูรณ ์

2551 
2546 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา               
ชะอุ่มผล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(การสอนชีววิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2539 
2530 

9 นางสาวสุวิชญา รอดก าเนิด  อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

2553 
2548 
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ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  ชลบุรี 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พชยนต์                
สิริเสถียรวัฒนา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2545 
2542 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน์               
เอกอุฬาร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(ฟิสิกส์) 
กศ.บ.(ฟิสิกส)์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2539 
2530 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง โดยให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนในรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้เกิด
การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีความซื่อสัตย์ 
  1.2 มีระเบียบวินัย 
  1.3 มีจิตใต้ส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฏีที่สัมพันธ์กันในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็น

ระบบ ได้แก่ หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์ผลกระทบ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
  3.2 มีความสามารถในการหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศแนวคิด

และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความ

คิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
  4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่าง

ถูกต้อง 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถระบุน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปล

ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5.2 สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จาก

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  5.4 มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 
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4.2  ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   

 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า             
540 ชั่วโมง ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม จะต้องมีเวลาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 450 
ชั่วโมง 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
การด าเนินการวิจัยหรือโครงงานของนักศึกษา ต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ ยวข้องทางวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม ซึ่งมาจากการน าความรู้จากภาคทฤษฎี การฝึกในห้องปฏิบัติการ และการฝึกในภาคสนามมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินการ โดยมุ่งสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้
ในการด าเนินการวิจัยหรือโครงงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดขึ้น 

 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
      งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา เป็นงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษาสนใจ

หรือเป็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากภาคทฤษฎี การฝึกในห้องปฏิบัติการ และการ
ฝึกในภาคสนาม ซึ่งนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการด าเนินงานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากงานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีความซื่อสัตย์ 
  1.2 มีระเบียบวินัย 
  1.3 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 

 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฏีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและ

เป็นระบบ ได้แก่ หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม 
              2.2  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถ
น ามาบูรณาการกับความรูในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  2.3  มีความรู้และความสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สาขาวิชาและวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพ่ือ

น าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
  3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญญาเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย

ค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

5.3  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวน 5  หน่วยกิต 
 

5.5  การเตรียมการ  
  มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา  โดยการจัดเตรียม

อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตามประเด็นงานวิจัย การจัดเตรียมเอกสาร สื่อ 
แหล่งข้อมูลการค้นคว้างานวิจัย ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา การจัดปฏิทินน าเสนอผลงานเพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าของการด าเนินการวิจัย 

 

5.6  กระบวนการประเมินผล   
1) การประเมินผลการน าเสนอความก้าวหน้าและการประเมินผลรายงานความก้าวหน้าของ

งานวิจัย   
2) การประเมินผลการน าเสนอผลการด าเนินการวิจัยและการประเมินผลรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักสิ่งแวดล้อม 

- มีภาวะผู้น า 
- มีระเบียบวินัย  
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
- การรู้จักวางตัวในการท างาน 
- รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ด้านความรับผิดชอบ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 
- การท างานเป็นกลุ่ม 
- การสร้างกฎกติกาในการเรียน และการ

ท างานอย่างมีส่วนร่วม 
3. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม  
จริยธรรม และจิตส านึกการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      -การสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
จิตส านึกการอนุรักษ์ไปในเนื้อหาความรู้ที่สอนใน
ห้องเรียน 
      -การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
      -การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -การจดักิจกรรมที่เน้นความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการใช้
เทคโนโลยี 

การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      -การจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      -การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการค้นคว้า และการน าเสนอ  
      -การจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต 
      -การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

5. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง 
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ด้านสิ่งแวดล้อมจากการเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติการ 

      -การก าหนดเนื้อหารายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 
      -การจัดกิจกรรมภาคสนามเพ่ือเสริมการเรียนรู้ 
      -การท างานวิจัยของนักศึกษา 
      -การส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการ 

6. มีทักษะในด้านการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  
-  ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการ

บริการวิชาการ มีการเปิดโอกาสให้ 
 นักศึกษามีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่มในทุก
กระบวนการ 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

ปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 



34 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย               

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร               

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร               

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว              

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร               

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน               

1691002 ภาษาพม่าเพือ่การสื่อสาร               

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
               

1001003 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

- 12 - 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม       

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

- 13 - 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน    

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ     

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง      

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน            

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ           

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย           

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ             

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ         

- 14 - 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์         

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน         

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน       
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ   
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความซื่อสัตย์ 

1.2 มีระเบียบวินัย 

1.3 มีจิตใต้ส านึ ก
และตระห นั ก ใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิชาชีพ 

1.4 เ ค า ร พ
กฎระ เบี ยบและ
ข้อบังคับต่างๆของ
องค์กรและสังคม 

1.5 เค า ร พ สิ ท ธิ์ 
ยอมรับ ฟั งความ
คิ ด เห็ น ของผู้ อ่ื น 
รวมทั้งเคารพและ
ตระหนักในคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 ก าหนดให้ทุกรายวิชา สอดแทรกสาระและกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ ให้ผู้ เรียนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 
จริยธรรม การมีจิตส านึกตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ การเสียสละ 

     1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังความมีระบบ
วินัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยส่วนความซื่อสัตย์เช่น การไม่ทุจริตการสอบ 

     1.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ กิจกรรมท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
    1.1 ประเมินผล
จ า ก ก า ร สั ง เก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ท างานกลุ่ม 
    1.2  ประเมินผล
จากสภาพจริงโดย
สั ง เกตพฤติ กรรม
ของผู้เรียน เช่น การ
เข้าชั้นตรงเวลา ส่ง
งานตรงเวลาและ
ครบถ้วน เป็นต้น 
     1 .3  ป ร ะ เมิ น
โ ด ย ก า ร วั ด ผ ล
ภ า ค ป ฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริง 
 
 

2.  ด้านความรู้ 
    2 . 1  มี ค ว า ม รู้
หลักการและทฤษฏีที่
สัมพันธ์กัน ในศาสตร์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง
กว้ างขวางและเป็ น
ระบบ ได้แก่ หลักการ
ทางสิ่งแวดล้อม มลพิษ
สิ่ งแวดล้อมและการ
ควบคุม การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
การวิจัยสิ่ งแวดล้อม

2.  ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้น
กิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้
อย่างกลมกลืนและเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ 

2.  ด้านความรู้ 
     2 .1  ป ร ะ เมิ น
ด้วยการสอบปลาย
ภาคการศึกษา 
     2 .2  ป ร ะ เมิ น
จ า ก ง า น ที่
ม อ บ ห ม าย ให้ ไป
ศึ ก ษ า  ค้ น ค ว้ า
เ พ่ิ ม เ ติ ม            
ทั้งรายบุคคลและใน
ลักษณะกลุ่ม 
     2 .3  ป ร ะ เมิ น
จ า ก ง า น ห รื อ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอน 
การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
และจริยธรรม 
    2.2  มีความรู้ความ
เข้ า ใจ ใน ศาสตร์ อ่ื น 
เช่น มนุษยศาสตร์และ
สั งค ม ศ าส ต ร์  แ ล ะ
สามารถน ามาบูรณา
ก า ร กั บ ค ว า ม รู ใ น
วิ ช า ชี พ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
    2.3  มีความรู้และ
ความสามารถติดตาม
ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ
ความ ก้ าวห น้ าท าง
วิชาการในสาขาวิชา
และวิจัยที่เก่ียวข้อง 
    2.4  มี ค ว าม รู้ ใน
ก ฎ ร ะ เบี ย บ  แ ล ะ
ข้ อ บั ง คั บ  ร ว ม ทั้ ง
ข้ อก าหน ดการทาง
วิ ช า ก า ร  ซึ่ ง มี ก า ร
ป รั บ เป ลี่ ย น ต า ม
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง        

     2 .4  ป ร ะ เมิ น
การบูรณาการการ
น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ เดิม
ก ลั บ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ใหม่ไป
ใ ช้ ใ น ง า น แ ล ะ
กิจกรรม 

 

3.ด้ า น ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 
    3.1 มี
ความสามารถในการ
ห า ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ท า
ค ว า ม เข้ า ใ จ แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ข้ อ มู ล
สารสน เท ศแนวคิ ด
และหลักฐาน ใหม่ ๆ 
จ าก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย และใช้
ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based 
Instruction) 
    3.2 ให้นักศึกษาท าปฏิบัติการ 
    3.3 มอบหมายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 
   3.1 ประเมินจาก
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผล
การท าปฏิบัติการ 
   3.3 ประเมินจาก
การทดสอบ 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอน 
การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
เหมาะสม 
    3.2 สามารถศึกษา
วิเคราะห์ปัญญาเสนอ
แนวทางการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึ งถึ งความรู้ท าง
ท ฤ ษ ฎี ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น
ภ า ค ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ
ผลกระทบที่ ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น 
    3.3 ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะทาง
สิ่ งแ วดล้ อม ใน ด้ าน
ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม 
4 . ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
    4 . 1  มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อทั้ งงาน
ในหน้ าที่ และงานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย 
สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่  และ
ความรับผิดชอบ 
    4 . 2  ส า ม า ร ถ
ปรับ ตั วและท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ทั้ ง ใน
ฐานะผู้น าและสมาชิก
ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้ทุกคนได้เปลี่ยนบทบาท
เป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ให้ความร่วมมือ 
    4.3 ให้เรียนรู้ธรรมชาติของความขัดแย้ง และฝึกให้แก้ปัญหา
กรณีความขัดแย้ง 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    4.1 ประเมินจาก
การรายงานโดย
อาจารย์และ
นักศึกษา 
    4.2 พิจารณา
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักศึกษา 
   4 . 3  ก า ร
ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและ
กิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจา
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอน 
การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
ประสิทธิภาพ 
    4.3 สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ 
วัฒนธรรมองค์กรและ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง 
    4 . 4   มี
ความสามารถในการ
ปรับตัวเชิงวิชาชีพและ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์กับบุคคล
อ่ืน 

ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรม 
 
 

5 .  ด้ าน ทั กษ ะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส าร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  สามารถระบุ
น า เทคนิ คท างสถิ ติ
ห รื อ คณิ ต ศ าสต ร์ ที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ป ล
ความหมายและเสนอ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์
    5.2 สามารถสรุป
ประเด็นและสามารถ
สื่อสารรวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.3  สามารถระบุ 
เข้ าถึง และคัด เลือก
แหล่ งข้ อมู ลความรู้
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  จ า ก

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
    5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
    5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้นความส าคัญทางการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5.  ด้ านทั กษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
    5.1 ประเมินจาก
คุณภาพของผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
    5.2 ประเมินจาก
แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอน 
การประเมินผลการ

เรียนรู้ 
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
ส า ร ส น เท ศ ทั้ ง ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ 
   5.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและมี
จิตวิญญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการสื่อสารที่
เหมาะสม 
   5.5  มีทักษะในการ
ใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถ
ใช้ ภ าษ า อั งก ฤ ษ ได้
อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 ความรับผิดชอบหลัก 

กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
วิชาพ้ืนฐาน 
4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัตกิาร                      
4021101 เคมีและปฏิบตัิการ 1                      
4021102 เคมีและปฏิบตัิการ 2                      
4031101 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 1                      
4031102 ชีววิทยาและปฏิบตัิการ 2                      
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1                       
4092401 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2                      
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัตกิาร 1                      
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1                      
4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบตัิการ 1                      
4063207 สถิตสิ าหรับการวิจัยทาง     
             วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม                                     

       
              

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
4061201 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
             สิ่งแวดล้อม 

                     

4061202 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม                       
4062201 เคมีสิ่งแวดล้อม                       
4062202 การส ารวจสิ่งแวดล้อม 
             และการวิเคราะห์คุณภาพ 
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
4062203 มลพิษทางน้ า                      
4062204 มลพิษทางอากาศและเสียง                      
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับ 
             วิทยาศาสตร ์

                     

4063201 การจัดการขยะ                      
4063202 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
             ภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดลอ้ม 

                     

4063203 หลักการจัดการลุ่มน้ า                      
4063204 เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย                      
4063205 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
             และสิ่งแวดล้อม 

                     

4063101 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์    
             สิ่งแวดล้อม 

                     

4063209 สัมมนาสิ่งแวดล้อม                      
4064201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
             เบื้องต้น  

                     

4064202 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
             ด้านสิ่งแวดล้อม 

                     

4064203 การวิจัยสิ่งแวดล้อม                      
วิชาเลือกเฉพาะด้าน  
4061301 โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม                       
4061302 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                      
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
4062301 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม                      
4062302 นิเวศเขตร้อน                      
4063301 ลุ่มน้ าปิงศึกษา                      
4063302 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                      
4063303 การส่งเสรมิและการเผยแพร่   
             ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

                     

4063304 หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา                       
4063305 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                      
4063306 การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง 
             ชีวภาพ 

                     

4063307 การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดก 
             ทางวัฒนธรรม 

                     

4063308  มลพิษทางดิน                       
4063309 มลพิษสิ่งแวดล้อม                      
4063310 สารพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      
4063311 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฎิบตัิการ                      
4063312 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ 
             สิ่งแวดล้อม 

                     

4063313 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                       
4063314 พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิง่แวดล้อม                      

4064301 วิศวกรรมบ าบัดน้ าเสีย                      

4064302 วิศวกรรมการก าจัดขยะ                      
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กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
4062303 กฎหมาย และนโยบายด้าน 
             สิ่งแวดล้อม 

                     

4062304 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                      
4062305 การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน                      
4062306 การจัดการค่ายวิทยาศาสตร ์
             สิ่งแวดล้อม 

                     

4063316 การอนุรักษ์ดินและน้ า                      
4064318 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ                      
4064317 ทรัพยากรน้ าและการจดัการ                      
4064303 การส ารวจสิ่งแวดล้อมระยะไกล                      
4064304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ   
             ภูมิศาสตร์เพื่อการจดัการทรัพยากร 

                     

4064305  ผังเมืองและการจัดการ                       
วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
4064401 เตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
             วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

                     

4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

                     

4064404 สหกิจศึกษา                        
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
   A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
   B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
   B    ดี (Good)   3.00 
   C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
   C    พอใช้ (Fair)   2.00 
   D+    อ่อน (Poor)   1.50 
   D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
   E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรีพ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  หลักสูตร…………………………………………………….ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้ 
  1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) 
ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้ 
   4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
   4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
   4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
   4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านที่ระบ ุ
   4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
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ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้
เรียนเพ่ิม 
  3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
  5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
 1.2 มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 1.3 ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.4  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.5  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา ดูงานด้าน
วิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.1.2  การศึกษาดูงาน  การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์   การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.1.3  การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
 2.1.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  เช่น  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ                         
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น   
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 2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
 2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร  

 1.1 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
    1.3 การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
    1.4 จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณแก่หลักสูตรส าหรับจัดสรรสื่อการเรียนการสอน 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยจัดสรรตามความ
จ าเป็น เพ่ือให้หลักสูตรสามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือ
จัดการเรียน การสอน ดังนี้ 

2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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     2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
  

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครือ่ง  GPS          6  เครื่อง 
2 Projector 4  เครื่อง 
3 Computer 15  เครื่อง 
4 เข็มทิศ 84 อัน 
5 โทรทัศน์ 1 เครื่อง 
6 HPLC 1 ชุด 
7 UV/VIS spectrophotometer 1 เครื่อง 
8 Hotplate stirrer 3 เครื่อง 
9 pH – meter 1 เครื่อง 
10 DO Meter 1 เครื่อง 
11 Conductivity meter 1 เครื่อง 
12 Turbidity meter 1 เครื่อง 
13 Automatic Tritrator 1 เครื่อง 
14 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 
15 โถแก้วดูดความชื้น 1 เครื่อง 
16 เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง  2 เครื่อง 
17 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
18 กิโลชั่งขยะ  1 เครื่อง 
19 Evaporator 1 เครื่อง 
20 Water sampler 1 เครื่อง 
21 Water Distill Deionizer 1 เครื่อง 
22 ตู้ดูดสารเคมี (Fume hood) 4 เครื่อง 
23 ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven 1 เครื่อง 
24 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water baht) 1 เครื่อง 
25 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ า (Autoclave) 1 เครื่อง 
26 เครื่องวัด pH กรดด่างในดิน 2 เครื่อง 
27 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย Micropipette ไมโครปิเปต 2 อัน 
28 วิทยุสื่อสาร ICOM 4 ตัว 2 ตัว 
29 เทอร์โมมิเตอร์ 50 อัน 
30 ตู้เย็นส าหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Refrigerator) 2 เครื่อง 
31 รถเข็นดนิ  4 คัน 
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2.2.3 ห้องสมุด 
         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าและสืบค้น 
ประกอบการเรียนรู้ ประกอบด้วย สื่อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1) เอกสารต าราขั้นสูงประกอบรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    หนังสือต าราภาษาไทย    จ านวน   163     ชื่อเรื่อง 
    หนังสือต าราภาษาต่างประเทศ   จ านวน    34 ชื่อเรื่อง 
 

 2) วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบการศึกษาค้นคว้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 2.3.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 

  2.3.2 ประชุมคณาจารย์เพ่ือหารือระดมความคิดและส ารวจความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร 
เพ่ือการสอนและความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
   2.4.1 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
   2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพ่ือการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
   2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริหารได้ 
 
3. การบริหารคณาจารย์   

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บ
รวบรวมทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) และประสบการณ์ท างานตรงจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 จัดหรือสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
 1. มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ     
ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    
 2. มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
 3. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาท้ังประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
 5. จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึกข้อความถึง
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

- - - X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - X 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  

 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
         มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม  
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
   
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
     
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
   
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่ างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยก
ย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
     
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
     
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
   
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะ
ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็น
พลเมือง 
     
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
     
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
     
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว 
การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
     
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
   
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ื อ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
   
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
   
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย  หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
   
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
   
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ   
    
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
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5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
  
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 
   
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อม
บ ารุง 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 วิชาพื้นฐาน  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน     41 หน่วยกิต  
         2.1.1 วิชาพื้นฐานทั่วไป                                                              26 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4011103         ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ                                                  4(3-3-7) 

               General Physics and Laboratory 

      ศึกษาระบบหน่วย การวัด ความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณ สเกลาร์
และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม  
งาน   ก าลัง  พลังงาน  เครื่องกลอย่างง่าย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความร้อน  ไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร โครงสร้างอะตอม สารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการ 

      ฝึกปฏิบัติการทดลองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4021101  เคมีและปฏิบัติการ 1      4(3-3-7)        

Chemistry and Laboratory 1     
ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น 

สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย  คอลลอยด์    อุณหพลศาสตร์  
และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
  

4021102        เคมีและปฏิบัติการ 2                                                           4(3-3-7) 
                    Chemistry and Laboratory 2 
                    สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิ
เนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อมเบื้องต้น      

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
        

4031101  ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1                                                 4(3-3-7)        
  Biology and Experiments 1 
  กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์ 
สารเคมีของชีวิต พลังงานและเมแทบบอลิซึม พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 
 
4031102  ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2                                                 4(3-3-7)        
  Biology and Experiments 2 
  โครงสร้างและหน้าที่การท างานพ้ืนฐานของพืชและสัตว์ กระบวนการท างานของระบบ
อวัยวะของสัตว์ เช่นการรักษาดุลยภาพ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและออร์โมน ฯลฯ การสืบ
พันธ์และการเจริญของพืชและสัตว์  
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 
                   
4091401      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1     3(3-0-6)        
  Calculus and Analytic Geometry 1   
  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  และปริพันธ์เบื้องต้น 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
4092401      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2        3(3-0-6)        
  Calculus and Analytic Geometry 2   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1     
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย และอนุกรมอนันต์ 
  
 2.1.2 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน           15 หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                               น(ท–ป–อ) 
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
                Organic Chemistry and Laboratory 1 
       การจ าแนกประเภทและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีใน
สารอินทรีย์ ความว่องไวของปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมี สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ การ
เตรียมสารอินทรีย์และการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ 
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 
 Biochemistry and Laboratory 1 
        ความส าคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่าง 
ๆ  เช่น  การตกตะกอน  การกรอง  วิธีโครมาโทกราฟี  การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง ศึกษา
องค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  
เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก  ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ 
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4023601     เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1            4(3-3-7) 
        Analysis Chemistry and Laboratory 1 
       หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลในเคมีวิเคราะห์ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ วิธี เบื้องต้นในการท าคุณภาพ
วิเคราะห์แบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห์ไอออนบวกและไอออนลบในสารอนินทรีย์ การวิเคราะห์และการ
ค านวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา กรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ และปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อน 

     ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4063206 สถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
     Statistics for Environmental Science Research  
 หลักสถิติที่ใช้ในงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีการทางสถิติ ข้อควรค านึงในการใช้
สถิติในการวิจัย การเลือกใช้สถิติส าหรับงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปล
ผล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนรายงานและการน าเสนอผลข้อมูล 
 
   2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                          จ านวน   49 หน่วยกิต  
รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                   น(ท–ป–อ) 
4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Science Foundation 
 ขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สมดุลในธรรมชาติสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก 
ภูมิภาคและท้องถิ่น ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขและป้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคที่ก าลังประสบอยู่ ในสภาวะปัจจุบัน  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ   และระบบสิ่งแวดล้อม  
               ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4061103   นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
     Environmental Ecology 
     ความรู้พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ดิน  น้ า  จุลินทรีย์ ป่าไม้ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบ
นิเวศแต่ละระบบ  บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ
แต่ละระบบกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  ปัจจัยจ ากัด วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลง
แทนที ่การกระจายมลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยาในป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   
               ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4062201     เคมีสิ่งแวดล้อม                                                             3(2-2-5) 
                 Environmental Chemistry        
    แหล่งที่มา การเคลื่อนย้าย และวงจรของสารเคมีในธรรมชาติ สมบัติทางเคมีและ
กายภาพของสน้ า ดิน อากาศ แร่ และเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์   ลักษณะที่ส าคัญสารมลพิษทางน้ า 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเกษตร มลพิษจากอุตสาหกรรม มลพิษทางรังสีและความร้อน ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
      ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
4062202  การส ารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ     3(2-2-5) 
  Environmental Survey and Quality Analysis 
     พ้ืนฐานการใช้แผนที่  วางแผนการส ารวจด้านสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้แผนที่ด้านการ
ส ารวจสิ่งแวดล้อม  เก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่าง หลักการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
                   ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4062203  มลพิษทางน้ า       3(2-2-5) 
                Water Pollution  
                วัฏจักรของน้ า สมบัติของน้ า แหล่งน้ าในโลก สารพิษในน้ า ผลกระทบที่เกิดจากสาร
มลพิษ หลักการจัดการมลพิษทางน้ า การวิเคราะห์ระบบมลพิษทางน้ า การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ดัชนีบ่งชี้
คุณภาพน้ า การคาดประมาณปริมาณมลพิษจากแหล่งก าเนิด การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางน้ าต่อ
สิ่งแวดล้อม วิธีการและมาตรการการควบคุมมลพิษทางน้ า  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพใน
แหล่งน้ าและการใช้น้ าในสถานประกอบการ 
                 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 

4062204  มลพิษทางอากาศและเสียง     3(2-2-5) 
        Air and Noise Pollution  
      แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง   ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ      
สารมลพิษที่เป็นแก๊สและอนุภาค  การวัดและการเก็บตัวอย่างสารมลพิษในอากาศ  การส ารวจแหล่ง
มลภาวะ  วิธีควบคุมมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง  มาตรฐานคุณภาพอากาศ กฎหมายการ
ควบคุมคุณภาพอากาศ  เทคโนโลยีการควบคุมสารมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 
                 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
    
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
         English For Sciences 

  ค้นคว้าและศึกษาขอ้ความ  บทความ  รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์  
 และให้เขียนข้อความ  บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

 
4063201      การจัดการขยะ       3(2-2-5) 
        Solid  Waste  Management 
  กระบวนการการเกิดขยะ ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย ผลกระทบขยะมูลฝอย
ต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายในการควบคุมปริมาณและการก าจัด  ระบบการขนถ่าย วิวัฒนาการการก าจัด 
การรวบรวมและกระบวนการเก็บ การส ารวจและวิเคราะห์ วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการ
ก าจัดขยะของประเทศไทย เทคโนโลยีการออกแบบที่ฝังกลบขยะอย่างง่าย การน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์  ฝึกปฏิบัติการ การศึกษาโครงสร้างขยะ การศึกษาการจัดการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนเมือง 
การคัดแยกขยะ การกวาดขยะ การตั้งถังขยะ การขนย้าย การฝังกลบ การเผา แหล่งจัดการขยะ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4063202     เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม               3(2-2-5) 
       Geographic  Information  Technology  for Environment 
        ความรู้เบื้องต้นด้านภูมิศาสตร์ กายภาพ แผนที่ และการใช้แผนที่แบบต่างๆ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้ระยะไกล การท าแผนที่ดิจิตอล การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยดาวเทียม   การแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม การก าหนดและระบุต าแหน่งบน
พ้ืนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานด้าน
สิ่งแวดล้อม  
               ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063203  หลักการจัดการลุ่มน้ า      3 (2-2-5) 
  Principles of Watershed Management 
     พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลุ่มน้ า โครงสร้างของ
ทรัพยากรลุ่มน้ าและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุ่มน้ าเพ่ือการควบคุมปริมาณ คุณภาพและ
อัตราการไหลของน้ าการควบคุม   การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และ
มลพิษในพ้ืนที่ลุ่มน้ า การพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ล่มน้ า ความรู้เบื้องต้นในการส ารวจและ
วิเคราะห์ลุ่มน้ าเพ่ือวางแผนจัดการลุ่มน้ า การจัดท านโยบายการจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน การจัดชั้น
คุณภาพลุ่มน้ า การจัดการน้ า 
              ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063204      เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย      3(2-2-5) 
  Wastewater Treatment Technology 
                 ศึกษา องค์ประกอบของน้ าเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบต่างๆ การ
เลือกระบบบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ ลักษณะน้ าทิ้ง มาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
และชุมชน การวางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียพ้ืนฐาน  
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063205  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
     Natural Resources and Environmental Management 
        ความหมาย  ประเภท  ความส าคัญ  ประโยชน์  วัตถุประสงค์  วิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ หลักการเบื้องต้นของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิธีผสมผสานการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ การสร้างนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน โครงการและกิจกรรมการจัด ทรัพยากรเฉพาะอย่างและแบบผสมผสาน สถานภาพ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ   
                 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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                    การอ่านบทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และฝึกให้
เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ 
 
4063208 สัมมนาสิ่งแวดล้อม       1(0-2-1) 

Seminar in Environment 
      การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  แนวความคิด ผลงาน  ข้อมูล  หรือ

สภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย์  
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4064201    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                                    3(2-2-5) 
                 Basic Environmental Impact Assessment 
                สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการและลักษณะ
โครงการ  นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หลักการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข กรณีศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือตัวอย่าง
โครงการพัฒนาที่มีปัญหาระดับชาติ 
               ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
  
4064202  อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
     Health Approach and Environmental Safety 
     ความหมายและความส าคัญของอาชีวอนามัย  โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุมและการป้องกันโรค การสุขาภิบาลความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ องค์กร และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย   
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4064203  การวิจัยสิ่งแวดล้อม                                                            3(1-2-6)         
                           Environmental Research 

         ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ค้นคว้าข้อมูล ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  การวิจัยพ้ืนฐานและการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม  การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตั้งวัตถุประสงค์ วางแผนการทดลองอย่างเป็น
ระบบส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิจัยโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นร่วมกับ
ศาสตร์สากลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่    จัดท ารายงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือ
ขยายผลสู่สังคม 
                  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4063207  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       3 (2-2-5) 

   English For Environmental Sciences 
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     2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน                                          ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา      ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                       น(ท–ป–อ) 
4061301  โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม               3(2-2-5) 
    Environmental Earth Science 
         ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเกิดโลก การวิวัฒนาการของโลก โครงสร้าง ของโลก 
คุณสมบัติทางกายภาพของหิน หลักการและเทคนิคในการส ารวจโครงสร้างภายในของโลกและ
ส่วนประกอบของโลก ธรณีวิทยากายภาพ หินและแร่  วัฏจักร และขบวนการพุพังทลาย ประวัติความ
เป็นมาของชีวิต รวมถึงองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับพ้ืน
โลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์อากาศ ปรากฎการณ์ต่างๆในธรรมชาติ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
                  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4061302  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
       Environmental Microbiology 
     จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ จุลินทรีย์กับการสุขาภิบาล 
จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรมและการควบคุม แก้ไข ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ อิทธิพลของจุลินทรีย์ต่อ
สิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี    
 
4062301  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5)  
                Energy and Environment 
  พลังงาน ต้นก าเนิด แหล่งพลังงาน การถ่ายทอดพลังงาน  ในระบบนิเวศความส าคัญ
ของพลังงานต่อระบบสิ่งแวดล้อม พลังงานกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์และวิกฤตการณ์ 
พลังงานของโลกและประเทศไทย ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศไทย  
  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  
 
4062302  นิเวศวิทยาเขตร้อน          3(2-2-5) 
  Tropical Ecology 
                   ศึกษาระบบนิเวศของบริเวณเขตร้อน โครงสร้าง หน้าที่และความส าคัญของระบบนิเวศ
เขตร้อน ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีต่อการปรับตัวของพืชและสัตว์   ทั้งบนบกและในน้ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพของบริเวณเขตร้อนในประเทศไทย  
                   ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4063301  ลุ่มน้ าปิงศึกษา        3(2-2-5) 
     Ping Watershed Study 
                การก าหนดขอบเขตลุ่มน้ า การแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ าปิงการศึกษาทรัพยากรลุ่มน้ าด้วย
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐสังคม ของลุ่มน้ าสาขา การใช้ทรัพยากรลุ่มน้ าสาขา ปัญหาการใช้ทรัพยากร แนว
ทางการพัฒนาลุ่มน้ า การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน้ า การจัดการลุ่มน้ าปิงอย่างยั่งยืน 
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063302  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       3(2-2-5) 
  Eco-Tourism 
                   ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ
ระบบนิเวศ  ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     การประสานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเข้ากับวิถีชีวิตของท้องถิ่น เศรษฐศาสตร์เเละการด าเนินการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์ 
                  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063303  การส่งเสริมและการเผยแพร่ทางด้านสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

       The Extension and Dissemination of Environmental 
                การส่งเสริมและเผยแพร่ทางด้านสิ่งแวดล้อม ความจ าเป็น ความส าคัญ จุดประสงค์ 
ประโยชน์ สาระสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ การปรับตัวในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ 
การจัดท าสื่อวัสดุทางสิ่งแวดล้อมและเทคนิควิธีการการใช้  ส่งเสริมและเผยแพร่ตลอดชีวิต ฝึกปฏิบัติ 
วิเคราะห์เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบในสังคมชุมชน เมือง ชนบท และจัดท าสื่อและวัสดุทาง
สิ่งแวดล้อม และจัดกระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ 
              ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063304  หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา      3(2-2-5) 
     Principle of Environmental Study 
               การศึกษาสิ่งแวดล้อม หลักการ ความส าคัญ ความจ าเป็น กระบวนการเรียนรู้ ระดับการ
เรียนรู้ของสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ โครงสร้างเนื้อหาในระดับต่างๆ การท าโครงการสอน การท าแผนการ
สอน การประเมินผล  
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท–ป–อ) 
4063305  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา      3(3-0-6)  
                     Environment and Development 
                   การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมศึกษากับการพัฒนา  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความขัดแย้ง
ระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
4063306  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ    3(2-2-5) 
                 Biodiversity Conservation 
     ความหมาย ความส าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  ชนิดของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ การท าลายถิ่นที่อยู่ ปัญหาการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคนิคการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต่างๆ การประเมิน
คุณค่า การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพ  กฎหมาย 
และอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง  
          ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4064307  การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
                     Natural and Cultural Heritage Conservation 
                   ความส าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเภทของธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์ สภาพ
ปัจจุบันของการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม นโยบาย และแผนการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม ปัญหา และ อุปสรรคในการอนุรักษ์ วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานด้านธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  ในอุทยานแห่งชาติ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น   งานประเพณ ีศึกษาความเชื่อของท้องถิ่น 
               ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063308   มลพิษทางดิน       3 (2-2-5) 
  Soil Pollution 
     ความส าคัญ การก าเนิด โครงสร้างของดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ธาตุ
อาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ความหมายมลพิษทางดิน สาเหตุและปัญหาที่ท าให้เกิดมลพิษ ผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ควบคุมและการแก้ไขมลพิษทางดิน  
               ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063309  มลพิษสิ่งแวดล้อม               3(2-2-5) 
  Environmental Pollution 
              สถานการณ์มลพิษในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และโลก สาเหตุของปัญหาการเกิดพิษใน
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของสารพิษที่อยู่ในอากาศ สารพิษในน้ า สารพิษในดิน     และสารพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม วิธีการลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูให้สภาพสมดุลของธรรมชาติกลับคืนมา 
                 ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างมลพิษสิ่งแวดล้อม  
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4063310  สารพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
     Pollutants and Environmental Impact 
                   ประเภทของสารพิษ  วัตถุมีพิษทางการเกษตร สารพิษจากการอุตสาหกรรม สารพิษจาก
สาธารณสุขและการแพทย์ ผลกระทบของสารพิษต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินความรุนแรงของสารจาก
แหล่งต่างๆ การติดตามตรวจสอบสารพิษ การป้องกันและควบคุม ฝึกปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจากมล
สารในประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063311  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ                    3(2-2-5)                                                 
     Environmental Toxicology and Laboratory 
              สารพิษในสิ่งแวดล้อม การจ าแนก ประเภทของสารพิษในสิ่งแวดล้อม กลไกความเป็น
พิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษต่อระบบ
ของร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ การประเมินผล และการควบคุมความเป็นพิษของสาร  
                 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063312      เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
     Environmental Pollution Control Technology 
                การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการควบคุม
บ าบัดและก าจัดมลพิษแต่ละประเภท การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในประเทศ ไทย ค่ามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อควบคุมและลดขนาดมลพิษ การศึกษาดูงาน  
             ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063313     สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

Environmental Sanitation 
ความหมาย  ขอบเขต และแนวคิดทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   องค์ประกอบ ที่มีอิทธิพล

ต่อโครงการพัฒนาสุขาภิบาล 
               ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063314  พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

       Fundamentals of Environmental 
                 เทคนิคเชิงระบบของของเสียในแหล่งงาน การประเมินระบบของเสีย ระบบโครงสร้าง 
ประเมินประสิทธิภาพของระบบในการจัดการ การประเมินงบประมาณ   การออกแบบเบื้องต้น การ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ   
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4064301      วิศวกรรมบ าบัดน้ าเสีย      3(2-2-5) 
     Wastewater Treatment Engineering 
                ปริมาณและลักษณะของน้ าเสีย มาตรฐานน้ าทิ้ง สมดุลมวลสาร แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 
ระบบฟิลม์ตรึง ระบบบ่อบ าบัด พ้ืนที่ชุ่มน้ า ระบบบ าบัดและก าจัดสลัดจ์   ระบบก าจัดธาตุอาหาร              
การออกซิไดส์และการตกผลึกทางเคมี 
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

 
4064302   วิศวกรรมการก าจัดขยะ        3(2-2-5) 

       Solid Waste  Management   Engineering 
                ปริมาณ และลักษณะทางกายภาพ เคมีของขยะชุมชน วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 
การลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกและน ากลับไปใช้ใหม่    การเก็บรวบรวมขยะ การออกแบบเส้นทาง
การเก็บและขนถ่ายขยะ การก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ เผา หมักท าปุ๋ย การบ าบัดน้ าชะขยะ  
               ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

  
4062303 กฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Law and Policy 
  วัตถุประสงค์ของนโยบาย  กระบวนการจัดท านโยบาย  เทคนิคการก าหนดนโยบาย        
การทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม  การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม  กรอบนโยบาย
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  การวางแผนและจัดท าแผนสิ่งแวดล้อม  การก าหนดนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  
สัมมนานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติป่าไม้  
พระราชบัญญัติสัตว์ป่า  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง 
 
4062304  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
        Environmental Economics 
   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ  บทบาทของ
เศรษฐศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจ 
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ด้านเศรษฐศาสตร์ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4062305  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน     3(2-2-5) 
        Land  Use  Planning 
        ความส าคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพการใช้ที่ดินในประเทศไทย หลักการจ าแนก
สมรรถนะที่ดิน หลักการใช้ที่ดินและอ่ืนๆ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมการใช้ที่ดินใน
ประเทศท่ีส าคัญ เทคนิค แนวคิดการใช้ที่ดินใหม่ๆ 
           ปฏิบัติการการส ารวจพ้ืนที่ ที่ราบ ที่ลุ่ม ที่สูง  ศักยภาพ ปัจจัยจ ากัดของที่ดินทางป่าไม้  
การเกษตร  ชุมชน  และอุตสาหกรรม  ส ารวจการใช้ที่ดินในท้องถิ่น  ศึกษาปัญหาการใช้ที่ดิน การ
วางแผนการใช้ที่ดินในชุมชน  การศึกษาดูงานการใช้ที่ดินในที่สูง 
 
4062306  การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
  Environmental Science for Camping Management 
                   นิยาม จุดประสงค์ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรการจัดค่าย  การวางแผน การ
ส ารวจพ้ืนที่จัดค่าย การเตรียมการจัดค่าย โปรแกรมค่าย คู่มือกิจกรรม เนื้อหาสาระ นันทนาการ อาหาร 
ที่พัก ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมค่าย  การบริหารค่าย 
                 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4063316      การอนุรักษ์ดินและน้ า      3(3-0-6) 

      Soil and Water Conservation 
      ทรัพยากรดิน ความหมายและประวัติการพังทลายของปัจจัยก่อให้เกิดการพังทลายของ

ดิน  ทรัพยากรน้ า  และวัฏจักรของน้ า สภาวการณ์การเกิดการพังทลายของดิน  สมการการสูญเสียดิน
สากล การปลูกพืชเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน  การจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม  การอนุรักษ์น้ า 
 

4063317  ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ      3(2-2-5) 
     Forest Resources and Management 
     ความหมาย ประเภท โครงสร้างและขนาดของป่าไม้ ความรู้พ้ืนฐานด้านทรัพยากรป่าไม้   
วัฏจักรสิ่งแวดล้อมของป่าไม้ตามฤดูกาล ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าไม้  ปัจจัยที่มีผลต่อ
การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ป่าไม้ การแพร่กระจาย การงอกและการเจริญเติบโต ป่าไม้และ
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส ารวจ และ
การประเมินปริมาณเนื้อไม้การแพร่กระจาย  การงอกและการเจริญเติบโต ป่าไม้และความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส ารวจ  และการประเมิน
ปริมาณเนื้อไม้ ความเพ่ิมพูนรายปีและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ผลกระทบของการสูญเสียป่าไม้ การ
ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม นโยบายเเละการวางแผนในการจัดการป่าไม้     แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้และการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4063318        ทรัพยากรน้ าและการจัดการ              3(2-2-5) 
     Water Resources and Management  
                  ชนิด และการกระจายของแหล่งน้ าธรรมชาติ  ปริมาณเละคุณภาพแหล่งน้ าการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าธรรมชาติและ เเหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  ระบบประปา สภาพปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้ประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพน้ า การวางแผนป้องกันน้ าท่วมและปัญหาความแห้งแล้ง  การส ารวจ
และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือจุดมุ่งหมายต่าง ๆ 
                   ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4064303    การส ารวจสิ่งแวดล้อมระยะไกล      3(2-2-5) 
       Environment Remote Sensing 
                  การส ารวจข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเทียม การตรวจสอบสภาวการณ์สิ่งแวดล้อมจาก
ระยะไกล ระบบบันทึกข้อมูลจากอวกาศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบันทึกข้อมูลกับปรากฏการณ์ในชั้น
บรรยากาศและบนผืน โลก การจัดเก็บและการแปลความข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4064304  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากร 3(2-2-5) 

       The application of GIS for natural resource management 
                การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
วางแผนการใช้ที่ดิน การเฝ้าระวัง การคาดการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างและบทปฏิบัติการในการ
ประยุกต์ใช้การส ารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                  ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4064305   ผังเมืองและการจัดการ                 3(2-2-5) 
     Urban Planning and Management  
                ทฤษฎีการวางผังเมือง ความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการวางแผนและผัง
เมือง โครงสร้างภายในเมือง ระบบการตั้งถิ่นฐาน กระบวนการเติบโตของเมือง การเติบโตและการพัฒนา
ภูมิภาค การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร การคมนาคมขนส่ง และการตั้งอาคารที่อยู่อาศัย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและการก่อสร้างอาคาร               
                ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  
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2.4 หมวดวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา                   จ านวน    6   หนวยกิต 
    โดยให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                        น(ท–ป–อ)
4064401     เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                          1(90) 
                Preparation for Professional Experience Practice in Environmental Science 
               กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

4064402      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                           5(450) 
                  Professional Experience Practice in Environmental Science 
                     การฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดท าโครงการ ศึกษาเฉพาะกรณี โดยให้มีการรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แล้วจัดท าเป็นรายงาน 
 
4064403     สหกิจศึกษา                                                                             6(540) 
                 Cooperative Education  
                การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ที่มีกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือมี
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในต าแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้อง
กับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน  มีผู้นิเทศงาน การติดตาม 
และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                                  

(หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลกัสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555) 

กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(หลักสตูรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม    
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
   สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิม ไม่น้อยกว่า  140 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า  
144 หน่วยกิต 
   ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง) พ.ศ. 2555 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมวดวิชาและกลุม่วิชา จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาและกลุม่วิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  

ประกอบด้วย 
2.1 วิชาแกน 
2.2 วิชาบังคับ 
2.3 วิชาเลือก 
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 
                               

104 
 

18              
74                
6              
6 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ประกอบด้วย 

          2.1  วิชาพื้นฐาน 
          2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคบั 
          2.3  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
          2.4  วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 
 

108 
 

41 
49 
12         
6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 
หน่วยกิตรวม  140  หน่วยกิตรวม  144 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 การปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Sciences   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Science (Environmental Sciences) 
   ช่ือย่อ (ไทย)           : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Sc. (Environmental Sciences) 

ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย  : หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Science Program in Environmental Sciences     
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)        : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
   ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Science (Environmental Sciences) 
   ช่ือย่อ (ภาษาไทย)          : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   
   ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.Sc. (Environmental Sciences) 

คงเดิม 

ปรัชญา 
     หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีปรัชญามุ่งให้บณัฑิตเป็นผู้น าท่ีมคีวาม
ตระหนัก   มีคณุธรรม จรยิธรรม รู้ รักษ์ เข้าใจ มีทักษะประสบการณ์ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมละชุมชน เพื่อให้ปวงชนใช้อย่างยั่งยืน 

ปรัชญา 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม              
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีปรัชญามุ่งให้บณัฑิตเป็นผู้น าที่มีความรู้
และทักษะประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปญัหาสิ่งแวดล้อมอยา่งมี
จริยธรรม  รู้รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ในท้องถิ่น
และระดับชาต ิ

ปรับปรุงปรัชญา
เพื่อให้มีความ
กระชับมากขึ้น 

วัตถุประสงค ์
       เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ใหม้ีคุณลักษณะ
ดังนี ้

1. มีความรู้ ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม สามารถ ท างานร่วมกับผู้อื่นหรือท างานเป็นหมู่คณะได้         

3. มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกลและ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. มีความรู้ในการวิจัยและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง 
5. สามารถประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนการปฏิบัติงาน ในสถาน

วัตถุประสงค์ 
    เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้มีคณุลักษณะ
ดังนี ้
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม จติส านึก และความรับผดิชอบต่อสงัคมตาม    

   จรรยาบรรณวิชาชีพ 
        2. มคีวามรู้ในวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่าง 
            กว้างขวางเป็นระบบและสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
            ได้อย่างถูกต้อง 
        3. มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไข 
            ปัญหา โดยใช้กระบวนการบูรณาการความรูด้้านวิทยาศาสตร์ 

ปรับปรุง
วัตถุประสงค์ 
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ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม 

6. ผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับ
การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม  

             สิ่งแวดล้อม 
         4. มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมกับการพัฒนา 
            ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม 

 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
1. กลุ่มวิชาแกน                                      จ านวน   18  หน่วยกิต 1.วิชาพ้ืนฐาน                                         จ านวน   41  หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทั่วไป             จ านวน   26  หน่วยกิต 
 

4011103     ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ                          4(3-3-7) 

                General Physics and Laboratory             

               การวัดและเครื่องมือวัดละเอียด  ปริมาณทางฟิสิกส์และ
หน่วยมาตรฐาน  การเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงและกฎการเคลื่อนที่ งาน 
พลังงาน     โมเมนตัม เครื่องกลอย่างง่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น 
เสียง แสงสว่าง ไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า สมบัตเิชิงกายภาพของสสารและ
การเปลีย่นแปลงความร้อน และบรรยากาศ ธรรมชาติของอะตอม 
กัมมันตภาพรังสีและการใช้ประโยชน์ 

       ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า  10   ปฏิบัติการ 

4011103   ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏบิัติการ                        4(3-3-7)        

              General Physics and Laboratory 

               ศึกษาระบบหน่วย การวัด ความแม่นย าและความเที่ยงตรง
ในการวัด ปริมาณ สเกลาร์และปรมิาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แบบต่าง ๆ แรงและกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน โมเมนตัม  งาน   ก าลัง  
พลังงาน  เครื่องกลอย่างง่าย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความรอ้น  
ไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร โครงสร้างอะตอม สารกมัมันตรังสี 
กัมมันตภาพรังสีและการ 

        ฝึกปฏิบัติการทดลองในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 

คงเดิม 
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
4021103       เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ                                 4(3-3-7) 
                 General Chemistry and Laboratory                 
                 ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น  สารละลาย  คอลลอยด ์สมดุลเคมี สมดลุเชิงไอออน 
สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกลุ เคมีนวิเคลียร์และเคมสีภาวะแวดล้อมเบื้องต้น  
                ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4021101   เคมีและปฏิบัติการ 1          4(3-3-7)           
              Chemistry and Laboratory 1    
              ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น สมบตัิของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย  คอลลอยด ์   อุณหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์
เชิงเคมี  

           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2                                   4(3-3-7) 

 Chemistry and Laboratory 2  

                 สมดุลเคมี สมดลุเชงิไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิ
เมอร์ สารประกอบโคออรด์ิเนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลยีร์และเคมีสภาวะ
แวดล้อมเบื้องต้น  
               ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชา 

ให้เรียนแยกเป็น 
2 รายวิชาให้
สอดคล้องกับ
ร่าง มคอ.1 

 

 

4031103    ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ                            4(3-3-7) 
               General Biology and Laboratory      
                สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยือ่ 
โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว ์พันธุศาสตร์   การ
จ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  
              ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4031101 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 1                   4(3-3-7)        
 Biology and Experiments 1 
                 กระบวนการการศึกษาทางชีววิทยา โครงสร้าง หน้าทีข่อง
เซลล์และออร์แกเนลล์ สารเคมีของชีวิต พลังงานและเมแทบบอลิซมึ พันธุ
ศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม 
                 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฏี 

เพิ่มรายวิชา 

ให้เรียนแยกเป็น 
2 รายวิชาให้
สอดคล้องกับ
ร่าง มคอ.1 

4031102 ชีววิทยาและปฏิบัติการ 2                    4(3-3-7)        
 Biology and Experiments 2 
                   โครงสร้างและหนา้ที่การท างานพ้ืนฐานของพืชและสัตว ์
กระบวนการท างานของระบบอวัยวะของสัตว์ เช่นการรักษาดุลยภาพ ระบบ
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
ไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและออร์โมน ฯลฯ การสืบพันธ์และการเจรญิ
ของพืชและสัตว์  
                  ปฏิบัติการที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษาทางทฤษฏี 

4063108 สถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
            Statistics in Environmental Science Research 
             หลักสถิติที่ใช้ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระเบียบ
วิธีการทางสถิติ การสร้างเครื่องมอื ข้อควรค านึงในการใช้สถิติในการวิจัย การ
เลือกใช้สถิติส าหรับงานวิจัยชนิดตา่งๆ การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์
ข้อมูล   และการแปลผล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียน
รายงานและการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 ปรับปรุงรหสั
รายวิชา  
เนื่องจากย้าย
รายวิชาไปอยู่กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานเฉพาะด้าน
ในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

4091401    แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์                          3(3-0-6) 
               Calculus and Analytic Geometry 1    
                ลิมิตและความต่อเนือ่งของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต  ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  และปริพันธ์เบื้องต้น 

4091401     แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1       3(3-0-6)        
                 Calculus and Analytic Geometry 1   
                 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์
ของฟังก์ชันพีชคณิต  ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  และปรพิันธ์
เบื้องต้น 
 
 

เพิ่มรายวิชา 

ให้เรียนแยกเป็น 
2 รายวิชาให้
สอดคล้องกับ 
ร่าง มคอ.1 

 

4092401     แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2        3(3-0-6)        
                 Calculus and Analytic Geometry 2   
                 รายวิชานี้ต้องเรียนมาก่อน : 4091401     แคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห ์1 
                 เทคนิคการอินทริเกรต การประยุกต์อินทิกรัลจ ากัดเขต 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลมิิตรและความต่อเนื่องของฟังชันต์หลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย อนุกรมอนันต์ และสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 
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     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะด้าน   15  หน่วยกิต  

 4022301    เคมีอินทรีย์และปฏบิัติการ 1                          4(3-3-7) 4 (3-3-7) 
               Organic Chemistry and Laboratory 1 
      การจ าแนกประเภทและการเรียกช่ือสารอินทรีย์ พันธะใน
โมเลกุลอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีในสารอินทรีย์ ความว่องไวของปฏิกิริยา การ
เปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมี สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ การเตรียม
สารอินทรีย์และการเกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ 
               ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชา 

ให้สอดคล้องกับ 
ร่าง มคอ.1 

 

 4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1                        4(3-3-7) 4 (3-3-7) 
 Biochemistry and Laboratory  1 
                   ความส าคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าสารชีว
โมเลกุลให้บรสิุทธ์ิโดยวิธีต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน  การกรอง  วิธีโคร
มาโทกราฟี  การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ประกอบ
ของเซลล์โครงสร้าง สมบตัิทางเคมี หน้าท่ีทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  
ลิพิด  โปรตีน  เอนไซม์ กรดนิวคลอีิก  ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ 
                  ปฏิบัติการที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชา 

ให้สอดคล้องกับ 
ร่าง มคอ.1 

 

 4023601    เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1        4(3-3-7) 
      Analysis Chemistry and Laboratory 1 
      หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมลูในเคมี
วิเคราะห์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ วิธีเบื้องต้นในการท าคุณภาพวิเคราะห์แบบกึ่ง
จุลภาค การวิเคราะหไ์อออนบวกและไอออนลบในสารอนินทรีย์ การ
วิเคราะห์และการค านวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา กรด เบส ปฏิกิริยา
รีดอกซ์ และปฏิกิรยิาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 

    ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชา 

ให้สอดคล้องกับ 
ร่าง มคอ.1 

 



86 

 

ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
 4063207 สถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(2-2-5) 3 (2-2-5) 

     Statistics for Environmental Science Research  
 หลักสถติิที่ใช้ในงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีการทาง
สถิติ     ข้อควรค านึงในการใช้สถิติในการวิจัย การเลือกใช้สถิตสิ าหรับ
งานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลผล การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั การเขียนรายงานและการน าเสนอผลข้อมูล 

ปรับปรุงรหสั
รายวิชา  

เนื่องจากย้าย
รายวิชามาจาก
กลุ่มวิชาแกน
ของหลักสูตร
เดิม 

2. กลุม่กลุม่วิชาบังคับ   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                                   
จ านวน  74  หน่วยกิต                     

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                       
จ านวน    49  หน่วยกิต 

 

4061101   พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                      3(2-2-5) 
              Environmental Science Foundation 
               ขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สมดลุในธรรมชาติ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก ภูมิภาคและท้องถิ่น ปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขและป้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาสิง่แวดล้อม    
ต่าง ๆ และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภมูิภาคที่ก าลังประสบอยูใ่นสภาวะ
ปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ   และระบบสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ระบบสิ่งแวดล้อม     
              ฝึกปฏิบัติการดิน น้ า ป่าไม้ อากาศเบื้องต้น ปฏิบัติการของเสีย
เบื้องต้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ัวโลก 

4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               3(2-2-5) 3 (2-2-5) 
    Environmental Science Foundation 
                  ขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สมดลุในธรรมชาติ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก ภูมิภาคและท้องถิ่น ปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขและป้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาสิง่แวดล้อม 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแตล่ะภูมิภาคที่ก าลังประสบอยู่ในสภาวะปัจจุบนั การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ   
และระบบสิ่งแวดล้อม  
                ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึ้น 

4061102      โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม                            3(2-2-5) 
                 Environmental Earth Science 
                  ระบบสุรยิะ การวิวัฒนาการของโลก โครงสร้าง ของโลก 
คุณสมบัติทางกายภาพของหิน หลกัการและเทคนิคในการส ารวจโครงสร้าง
ภายในของโลกและส่วนประกอบของโลก ธรณีวิทยากายภาพ หินและแร่   วัฏ

 1. ปรับปรุงรหส้
รายวิชา เพื่อ
ย้ายไปอยู่กลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะ
ด้าน 
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จักร และขบวนการพุพังทลาย ประวัติความเป็นมาของชีวิต รวมถึง
องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได้ แก ่ความกดอากาศ อณุหภมู ิ
ความช้ืน ลม เมฆ หยาดน้ าฝน  ทศันวิสัย และแดด ความสมัพันธ์ ระหว่าง
บรรยากาศกับพ้ืนโลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์ อากาศ 
 
 
 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อ
เพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

4061103  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม                                     3(2-2-5) 
             Environmental Ecology 
             ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ดิน น้ า จุลินทรีย์    ป่าไม ้โครงสรา้ง
และหน้าท่ีของระบบนเิวศแตล่ะระบบ และความสมัพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ 
แต่ละระบบกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  ปัจจัยจ ากัด วัฏจักรของสาร   
ประชากร ชุมชน   การเปลีย่นแปลงแทนท่ี การกระจายมลพิษ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนเิวศและ
สิ่งแวดล้อม  การใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยาในป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม  
          การศึกษาภาคสนาม ฝึกปฏิบัติการระบบนเิวศวิทยาเกี่ยวกับ
โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ีของระบบนิเวศดิน น้ า จุลินทรีย์ ระบบนเิวศของป่า
ไม ้

4061102  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
     Environmental Ecology 
    ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ดิน  น้ า  จุลินทรีย์ ป่าไม้ 
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบนิเวศแต่ละระบบ  บทบาทความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศแตล่ะ
ระบบกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  ปัจจัยจ ากัด วัฏจักรของสาร ประชากร 
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี การกระจายมลพิษ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนเิวศและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยาในป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม   
               ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อเพิ่ม
เนื้อหาท่ีสอดคล้อง
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
2.  ปรับปรุงรห้ส
รายวิชา เนื่องจากมี
ย้ายรายวิชาอื่นไป
อยู่กลุ่มวิชาอ่ืน 

4062101   จุลชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ                          3(2-2-5) 
              Microbiology and Laboratory                 
              ความส าคัญ  วิธีการศกึษาทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา  
โครงสร้างของแบคทีเรีย  การด ารงชีพ การเรียกช่ือและการจัดจ าแนกประเภท
ของแบคทีเรีย   เชื้อรา ไวรสั และสาหร่าย  การท าลายจุลินทรีย ์เมแทบอลิ
ซึมและพันธุศาสตร์ของจุลินทรยี ์ ภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกดิจากจุลินทรีย ์

 ตัดรายวิชาเนื่องจาก
ค าอธิบายรายวิชา
ครอบคลมุกับ
รายวิชา         จุล
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
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จุลชีววิทยาของดิน น้ า น้ าเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 
 ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยาเบื้องตน้  เรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางจุลชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน ์การเตรียมอาหารเลีย้ง
เชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา การเลี้ยงเช้ือจลุินทรีย์ในอาหารแข็ง       
อาหารเหลว การแจงนับจ านวนจลุินทรีย ์การย้อมสีแบคทีเรีย การท าลายและ
การยับยั้งการเจรญิของเชื้อจุลินทรีย ์
4062102  เคมีสิ่งแวดล้อม                                              3(2-2-5) 
             Environmental Chemistry 
              ขอบเขตของเคมีสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางเคมี และสารมลพิษ
ทางอากาศ ลักษณะที่ส าคัญของน้ าและสารมลพิษทางน้ า มลพิษจาก
อุตสาหกรรม มลพิษทางเกษตร มลพิษทางรังสีและความร้อน ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและการแก้ไข 
              ฝึกปฏิบตัิการองค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์หามลพิษ
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อากาศ  ของเสีย 

4062201  เคมีสิ่งแวดล้อม                                            3(2-2-5) 
             Environmental Chemistry 
              แหล่งที่มา การเคลื่อนย้าย และวงจรของสารเคมีในธรรมชาติ 
สมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ า ดิน อากาศ แร่ และเชื้อเพลิงซากดึกด า
บรรพ์   ลักษณะที่ส าคญัสารมลพษิทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพษิทาง
เกษตร มลพิษจากอุตสาหกรรม มลพิษทางรังสีและความร้อน ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
            ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

1.ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อเพิ่ม
เนื้อหาท่ีสอดคล้อง
กับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
2.  ปรับปรุงรหัส
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชาเลือก
เฉพาะด้าน 

4062103  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน                         3(2-2-5) 
             Land  Use  Planning  
              ความส าคัญของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สภาพการใช้ที่ดนิใน
ประเทศไทย การจ าแนกและหลักการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการใช้ที่ดิน
และอื่น ๆ การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เน้นกิจกรรมการใช้ที่ดนิใน
ประเทศท่ีส าคัญ 
              ฝึกปฏิบัติการการส ารวจพ้ืนท่ี ท่ีราบ ท่ีลุ่ม ท่ีสูง ศึกษาศักยภาพ
ปัจจัยจ ากัดของที่ดินทางป่าไม้  การเกษตร  ชุมชน  และอุตสาหกรรม  ส ารวจ
การใช้ที่ดินในท้องถิ่น  ศึกษาปัญหาการใช้ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดินใน

 ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เพื่อย้ายไป
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
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ชุมชน 
4062104   การแปลความหมายแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ   3(2-2-5) 
              Map and Aerial Photography Interpretation 
          พื้นฐานความรู้ทางการอ่าน และเขียนแผนท่ีการเก็บข้อมลูและการ
แสดงข้อมูลทั้งทางกายภาพและสงัคมในแผนท่ี การใช้แผนที่เพื่อการศึกษา
สถานภาพของทรัพยากร และวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ 
           ฝึกปฏิบัติการการอ่าน เขียน แปลความหมาย มาตราส่วนแผนที่       
การวัดพื้นที่ในแผนที่ การก าหนดต าแหน่งในแผนที ่

4062202  การส ารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ  3 (2-2-5) 
              Environmental Survey and Quality Analysis 
              พื้นฐานการใช้แผนที่  วางแผนการส ารวจดา้นสิ่งแวดล้อม 
ประยุกต์ใช้แผนทีด่้านการส ารวจสิง่แวดล้อม  เก็บตัวอย่างและรักษา
ตัวอย่าง หลักการวิเคราะห์คณุภาพสิ่งแวดล้อม 
             ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาทางทฤษฎี 

เพิ่มรายวิชา  
โดยมาจากการรวม
รายวิชาการแปล
ความหมายแผนท่ี
และภาพถ่ายทาง
อากาศ กับรายวิชา 
การส ารวจและ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึ้น 

4063213  การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
             Environmental Survey and Monitoring 
         ศึกษาวิธีการและเครื่องมือในการส ารวจคุณภาพสิ่งเเวดล้อม เช่น 
คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน    เป็นต้น การวางแผนส ารวจข้อมูล 
การเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่างการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งเเวดล้อมใน
ภาคสนาม และฝึกทักษะการใช้อปุกรณ์การตรวจวัด  การวิเคราะหข์้อมูลและ
การน าเสนอ ข้อมูลจากการส ารวจ การน าองค์ประกอบของระบบ ISO  เพื่อ
จัดการมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอ้มด้านกายภาพ และชีวภาพ 
          ฝึกปฏิบัติการ วางแผนส ารวจข้อมูล ส ารวจข้อมลู การเก็บตวัอย่าง  
การรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห ์ การตรวจวดัคณุภาพสิ่งเเวดล้อม  การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลจากการส ารวจ 
4063102  มลพิษทางน้ า                                                  3(2-2-5) 
             Water Pollution  
        วัฏจักรของน้ า แหล่งน้ าในโลก สมบตัิของน้ า สารพิษในน้ า ผลกระทบที่
เกิดจากสารมลพิษ วิธีการและมาตรการการควบคุมมลพิษทางน้ า การ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการควบคุมคณุภาพในแหล่งน้ า

4062203  มลพิษทางน้ า           3(2-2-5) 
              Water Pollution 
              วัฏจักรของน้ า สมบัตขิองน้ า แหล่งน้ าในโลก สารพิษในน้ า 
ผลกระทบท่ีเกิดจากสารมลพิษ หลักการจดัการมลพิษทางน้ า การวเิคราะห์
ระบบมลพิษทางน้ า การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน้ า การคาด

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา 
เนื่องจากมีการ
ย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชา
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และการใช้น้ าในสถานประกอบการ 
          ฝึกปฏิบัติการ การก าหนดพื้นท่ี การก าหนดช่วงเวลาการเกบ็ตัวอย่าง 
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์หามลสารในน้ า การเปรยีบเทียบคณุภาพน้ า 

ประมาณปรมิาณมลพิษจากแหล่งก าเนิด การประเมินผลกระทบจากมลพิษ
ทางน้ าต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการและมาตรการการควบคุมมลพิษทางน้ า  
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการควบคมุคุณภาพในแหล่งน้ าและการใช้น้ าใน
สถานประกอบการ 
          ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เลือกเฉพาะด้าน 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อ
เพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

4063105  มลพิษทางอากาศ                                           3(2-2-5) 
             Air Pollution  
          แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ  การติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ  
สารมลพิษที่เป็นแก๊สและอนภุาค  การวัดและการเก็บตัวอย่างสารมลพิษใน
อากาศ  การส ารวจแหล่งมลภาวะ  วิธีควบคุมมลพิษทางอากาศ  มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ กฎหมายการควบคุมคุณภาพอากาศ  เทคโนโลยีการควบคุม
สารมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 
          ฝึกปฏิบตัิการมลพิษทางอากาศ  การเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง  
การขนส่ง  การวิเคราะห์ปญัหามลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนดิตา่งๆ  
กระบวนการควบคุมและการจดัการมลพิษทางอากาศเบื้องต้น 

4062204   มลพิษทางอากาศและเสียง        3(2-2-5) 
    Air and Noise Pollution 
              แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสยีง   ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ  สารมลพิษที่เป็นแก๊สและอนภุาค  การวัดและ
การเก็บตัวอย่างสารมลพิษในอากาศ  การส ารวจแหล่งมลภาวะ  วิธีควบคุม
มลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง  มาตรฐานคุณภาพอากาศ กฎหมาย
การควบคุมคณุภาพอากาศ  เทคโนโลยีการควบคุมสารมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
            ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี    
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มรายวิชา
โดยปรบัช่ือ
รายวิชาและเพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชาด้าน
มลพิษทางเสียง 
เพื่อให้
สอดคล้องกับ 
มคอ.1  

2.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา 
เนื่องจากมีการ
ย้ายรายวิชาอืน่
ไปอยู่กลุม่วิชา
อื่น  



91 

 

ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
4002251  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                         3(3-0-6) 
              English For Sciences  
 ค้นคว้าและศึกษาข้อความ  บทความ  รายงานการวิจยัและ
เอกสารทางวิทยาศาสตร์  และให้เขียนข้อความ  บทความและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

4002251  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                        3(3-0-6) 
               English for Sciences 
            ค้นคว้าและศึกษาข้อความ  บทความ  รายงานการวิจัยและ
เอกสารทางวิทยาศาสตร์ และใหเ้ขียนข้อความ  บทความและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

4063103  การจัดการขยะ                                              3(2-2-5) 
             Solid  Waste  Management 
         กระบวนการการเกดิขยะ ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย 
ผลกระทบขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดลอ้ม กฎหมายในการควบคุมปริมาณและการ
ก าจัด  ระบบการขนถ่าย วิวัฒนาการการก าจดั การรวบรวมและกระบวนการ
เก็บ การส ารวจและวิเคราะห์ วิธีการก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลการก าจัด
ขยะของประเทศไทย เทคโนโลยีการออกแบบที่ฝังกลบขยะอย่างง่าย การน า
ขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์            
         ฝึกปฏิบัติการ การศึกษาโครงสร้างขยะ การศึกษาการจัดการก าจัด
ขยะมูลฝอยในชุมชนเมือง การคัดแยกขยะ การกวาดขยะ การตั้งถังขยะ การ
ขนย้าย        การฝังกลบ การเผา แหล่งจัดการขยะ 

4063201   การจัดการขยะ                      3(2-2-5) 
    Solid  Waste  Management 

กระบวนการการเกิดขยะ ปรมิาณและองค์ประกอบขยะมลูฝอย 
ผลกระทบขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดลอ้ม กฎหมายในการควบคุมปริมาณและ
การก าจัด  ระบบการขนถ่าย วิวัฒนาการการก าจดั การรวบรวมและ
กระบวนการเก็บ การส ารวจและวเิคราะห์ วิธีการก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลการก าจัดขยะของประเทศไทย เทคโนโลยีการออกแบบท่ีฝังกลบขยะ
อย่างง่าย การน าขยะมลูฝอยไปใช้ประโยชน์  

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา 
เนื่องจากมีการ
ย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชา
เลือกเฉพาะด้าน 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหามีความ
กระชับมากขึ้น 

 4063204  เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย                              3(2-2-5)                                   
              Wastewater Treatment Technology 
         ศึกษา องค์ประกอบของน้ าเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบ าบัดน้ า
เสียแบบต่างๆ การเลือกระบบบ าบัดน้ าเสยีให้เหมาะกับสภาพพื้นที ่ลักษณะ
น้ าท้ิง มาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การวางแผน
จัดการคณุภาพการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียพื้นฐาน  
          ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา
เนื่องจากย้าย
รายวิชามาจาก
วิชาเลือกเฉพาะ
ด้าน 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 

4063217  เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
            Geographic  Information  Technology for 
Environment 
         ความรู้เบื้องต้นด้านภมูิศาสตร ์กายภาพ แผนที ่และการใช้แผนท่ีแบบ
ต่างๆ ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้ระยะไกล การท าแผนที่ดจิิตอล การ
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยดาวเทียม   การแปลภาพถ่าย
ทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม การก าหนดและระบตุ าแหนง่บนพ้ืน
โลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กับงานด้านสิ่งแวดล้อม  
          ฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การน าเข้าข้อมลูจากการส ารวจ และภาพถ่ายทางอากาศ การท า
แผนที่ดิจิตอล การปรับแก้ข้อมลู การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การท าข้อมูลเชิง
อธิบายที่สัมพันธ์กับแผนที ่

4063202  เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   Geographic  Information  Technology  for 
Environment 
        ความรู้เบื้องต้นด้านภูมิศาสตร ์กายภาพ แผนที ่และการใช้แผนท่ี
แบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้ระยะไกล การท าแผนทีด่ิจิตอล 
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยดาวเทียม  การแปล
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม การก าหนดและระบุ
ต าแหน่งบนพ้ืนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์และการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์กับงานด้านสิ่งแวดล้อม  
         ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา 
เนื่องจากมีการ
ย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชา
เลือกเฉพาะด้าน 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 

4062107  หลักการจัดการลุ่มน้ า                                         3(2-2-5) 
              Principles of Watershed Management 
          พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ า และความคดิเกี่ยวกับลุ่ม
น้ า โครงสร้างของทรัพยากรลุม่น้ าและสมดลุทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการ
ลุ่มน้ าเพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอตัราการไหลของน้ าการควบคุม
และการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษ
ในพื้นที่ลุ่มน้ า การพัฒนาแหล่งเสือ่มโทรมของพื้นที่ล่มน้ า ความรู้เบือ้งต้นใน
การส ารวจและวิเคราะหล์ุ่มน้ าเพื่อวางแผนจัดการลุ่มน้ า การจัดท านโยบาย
การจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน  

4063203   หลักการจัดการลุ่มน้ า        3(2-2-5) 
              Principles of Watershed Management 
         พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม ความคดิรวบยอดเกี่ยวกับลุ่ม
น้ า โครงสร้างของทรัพยากรลุม่น้ าและสมดลุทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการ
ลุ่มน้ าเพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอตัราการไหลของน้ าการควบคุม            
การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษ
ในพื้นที่ลุ่มน้ า การพัฒนาแหล่งเสือ่มโทรมของพื้นที่ล่มน้ า ความรู้เบือ้งต้นใน
การส ารวจและวิเคราะหล์ุ่มน้ าเพื่อวางแผนจัดการลุ่มน้ า การจัดท านโยบาย
การจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน การจัดช้ันคณุภาพลุม่น้ า การจดัการน้ า 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา 
เนื่องจากมีการ
ย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชา
เลือกเฉพาะด้าน 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
          ฝึกปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาน้ าท่าในลุม่น้ า การศึกษาการชะล้าง
พังทลายของดินในพ้ืนท่ี การศึกษาอุทกภัย  ความแห้งแล้ง และมลพิษ การ
สมดลุของทรัพยากรในลุม่น้ า 

           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี กระชับมากขึน้ 
 

 4063205  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
             Natural Resources and Environmental Management 
         ความหมาย ประเภท ความส าคญั ประโยชน ์วัตถุประสงค ์วิธีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการเบื้องต้นของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิธี
ผสมผสานการจดัการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ การสร้างนโยบาย มาตรการ 
แผนงาน โครงการและกิจกรรมการจัด ทรัพยากรเฉพาะอยา่งและแบบ
ผสมผสาน สถานภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชด าริ   
          ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยูใ่นกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้
มีเนื้อหาให้มี
รายละเอียดมาก
มากขึ้น 

4063107   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม            3(1-2-6) 
              Environmental Research Methodology 
           องค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ศึกษาค้นคว้าและวจิัยทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
การใช้สถิติเพื่องานวิจัยสิ่งแวดล้อม 
          ฝึกปฏิบัติการกระบวนการวิจัย ขั้นตอนการวิจยั การค้นควา้ การหา
ข้อมูลเพื่อการท างานวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการวิจัย และสถติิพื้นฐาน
เพื่อการวิจัย     

 ตัดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหามีความ
ซ้ าซ้อนกับรายวิชา
วิจัยสิ่งแวดล้อม 

4063108  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           3(3-0-6) 
              English For Sciences Environmental 
          ฝึกอ่านบทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และฝึกให้เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ 

4063208 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม          3(3-0-6) 
             English for Environmental Sciences 
           การอ่านบทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม การเขียนข้อความ บทความ และรายงานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา 
เนื่องจากมีการ
ย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชา
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
เลือกเฉพาะด้าน 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 

4063106  สัมมนาสิ่งแวดล้อม                                          2(1-2-3) 
             Seminar  in  Environment 
           การศึกษาดูงาน  การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  
แนวความคิด ผลงาน  ข้อมูล  หรอืสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและสขุภาพอนามัยของมนุษย์  
           ฝึกปฏิบัติการส ารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นหรือปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน โดยการศึกษาและการค้นคว้าจากแหล่งตา่งๆ แล้วน ามาอภิปราย       
การน าเสนอข้อมูล  แนวทางการศกึษา การจัดท ารายงาน   การน าเสนอผล
การศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพ่ิมเติม หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

4063209  สัมมนาสิ่งแวดล้อม                                         1(0-2-1) 
              Seminar  in  Environment 
            การเสนอรายงานเกี่ยวกบัปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  แนวความคิด 
ผลงาน  ข้อมูล  หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อาจจะมผีลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย์  
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา 
เนื่องจากมีการ
ย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชา
เลือกเฉพาะด้าน 

รายวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 

4064101 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น                3(2-2-5) 
            Basic Environmental Impact Assessment 
          ประวัต ิและความเป็นมาในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมาย    ที่เกี่ยวข้อง ความส าคญัของการ
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ศึกษาสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม คุณค่า
การใช้ประโยชน์และคณุภาพชีวิตของประชาชน สาเหต ุ   และปัจจยัที่ท าให้
เกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงวิธีการ มาตรการป้องกัน แก้ไขลด
ผลกระทบและติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมจากโครงการพฒันา

4064201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น              3(2-2-5)                            
             Basic Environmental Impact Assessment 
             สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการและลักษณะโครงการ  นโยบายและกฎหมายที่เกีย่วข้อง  หลักการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน  แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข กรณีศึกษาด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เกดิขึ้นในท้องถิ่นหรือตัวอย่างโครงการพัฒนาท่ีมีปญัหา
ระดับชาต ิ

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา 
เนื่องจากมีการ
ย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชา
เลือกเฉพาะด้าน 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
ประเภทต่างๆ  
          ฝึกปฏิบัติการการศึกษาโครงการพัฒนา ศึกษาการพัฒนาสิง่แวดล้อม
ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม คุณคา่การใช้ประโยชนแ์ละ
คุณภาพชีวิต ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบและการเปลีย่นแปลง วิธีการ 
มาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบและตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม กรณีที่เกดิขึ้นในท้องถิ่น หรือตัวอย่างโครงการพัฒนาที่มปีัญหา
ระดับชาต ิ

             ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาทางทฤษฎี เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 

4063206  อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
             Health Approach and Environmental Safety 
        ความหมายและความส าคญัของอาชีวอนามัย         โรคและอุบัติภัยที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ หลักท่ัวไปในการควบคุมและการป้องกันโรค การ
สุขาภิบาลและความปลอดภยัด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานราชการ องค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย   
         ฝึกปฏิบตัิการด้านสุขาภิบาล และการป้องกันอันตรายทางดา้น
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีปลอดมลพิษ 

4064202  อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
              Health Approach and Environmental Safety 
              ความหมายและความส าคัญของอาชีวอนามัย  โรคและอุบัติภัยที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ หลักท่ัวไปในการควบคุมและการป้องกันโรค 
การสุขาภิบาลความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานราชการ องค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย   
              ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ2. 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 

4064102  การวิจัยสิ่งแวดล้อม                                        3(1-2-6) 
             Environmental Research 
          ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ศึกษาค้นคว้าและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิจยัพื้นฐานและการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
ทางด้านสิ่งแวดล้อม  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม    การวิจัยเชิงบูรณา
การ การวิจัยโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นร่วมกับศาสตรส์ากลเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น  จดัท ารายงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เพือ่ขยายผลสูส่ังคม 
           ฝึกปฏิบัติการการท าวิจยัด้านสิ่งแวดล้อม 

4064203  การวิจัยสิ่งแวดล้อม          3(1-2-6) 
  Environmental Research 

          ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ค้นคว้าข้อมูล ศึกษา
ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  การวิจยัพื้นฐานและการพฒันาต่อ
ยอดงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
วิจัยเชิงบูรณาการ วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ การตั้งวัตถุประสงค์ วางแผนการ
ทดลองอย่างเป็นระบบส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิจัย
โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นร่วมกับศาสตรส์ากลเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่   จัดท ารายงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบตา่งๆ  เพื่อขยาย

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชาเลือก
เฉพาะด้าน2. 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหามีความ
ละเอียดมากข้ึน 
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
ผลสู่สังคม 
           ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4062105  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    3(3-0-6) 
             Environmental Economics 
        หลัก เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์ระบบเศรษฐกิจ 
บทบาทของเศรษฐศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสมัพนัธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ตอ่การ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเหมาะสม    ด้าน
เศรษฐศาสตร์ในโครงการพัฒนาสิง่แวดล้อม 

 ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาไป
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 

4062106  จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอ้ม                                 3(2-2-5) 
             Environmental Microbiology 
         จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม และการจ าแนกจุลินทรีย ์จุลินทรียก์ับการ
สุขาภิบาล จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรมและการควบคมุ แก้ไข ประโยชน์และโทษ
ของจุลินทรีย ์อิทธิพลของจุลินทรยี์ต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
          ฝึกปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  การเก็บตัวอย่าง การเพาะเลี้ยงเช้ือ  
การวิเคราะห์ชนิดจลุินทรีย ์

 ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาไป
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 

4063104  การอนุรักษ์ดินและน้ า                                         3(3-0-6) 
             Soil and Water Conservation 
         ทรัพยากรดิน ความหมายและประวัติการพังทลายของปัจจยัก่อให้เกิด
การพังทลายของดิน  ทรัพยากรน้ า  และวัฏจักรของน้ า สภาวการณก์ารเกิด
การพังทลายของดิน  สมการการสูญเสียดินสากล การปลูกพืชเพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน  การจัดการทีด่ินอย่างเหมาะสม การอนรุักษ์น้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาไป
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
2.2 กลุม่วิชาเลือก             เรียนไม่น้อยกว่า               18   หน่วยกิต     2.3 กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

 4061301 โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม                   3(2-2-5) 
   Environmental Earth Science 
            ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโลก การวิวัฒนาการของโลก 
โครงสร้าง ของโลก คุณสมบัติทางกายภาพของหิน หลักการและเทคนิคใน
การส ารวจโครงสร้างภายในของโลกและส่วนประกอบของโลก ธรณีวทิยา
กายภาพ หินและแร่  วัฏจักร และขบวนการพุพังทลาย ประวัตคิวามเป็นมา
ของชีวิต รวมถึงองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ความสัมพนัธ์
ระหว่างบรรยากาศกับพ้ืนโลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่
พยากรณ์อากาศ ปรากฎการณต์่างๆในธรรมชาติ ภยัพิบัติทางธรรมชาติ 
            ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 
 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เพื่อ
ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาบังคับ 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อเพ่ิมเนื้อหาที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 4061302  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
                          Environmental Microbiology 
             จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ 
จุลินทรีย์กับการสุขาภิบาล จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรมและการควบคมุ แก้ไข 
ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย ์อิทธิพลของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
จุลินทรีย์กับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  
               ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 
 

ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
จากกลุ่มวิชาบังคับ
ในหลักสูตรเดิม มา
อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้านใน
หลักสตูรใหม ่
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
4062305   พลังงานกับสิ่งแวดลอ้ม                                 3(2-2-5) 
              Energy and Environment   
          พลังงาน ต้นก าเนิด แหล่งพลังงาน การถ่ายทอดพลังงาน  ในระบบ
นิเวศความส าคัญของพลังงานต่อระบบสิ่งแวดล้อม พลังงานกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์และวิกฤตการณ ์พลังงานของโลกและ
ประเทศไทย ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรกัษ์พลังงาน นโยบายพลังงานและพลังงาน
ทดแทนของประเทศไทย  
          ฝึกปฏิบัติการผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน  นโยบายพลงังานและ
พลังงานทดแทนของประเทศไทย 

4062301    พลังงานกับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 
                Energy and Environment 
            พลังงาน ต้นก าเนิด แหล่งพลังงาน การถ่ายทอดพลังงาน  ใน
ระบบนิเวศความส าคัญของพลังงานต่อระบบสิ่งแวดล้อม พลังงานกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์และวิกฤตการณ ์พลังงานของโลก
และประเทศไทย ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงานและ
พลังงานทดแทนของประเทศไทย  
             ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากข้ึน 

4062304  นิเวศวิทยาเขตร้อน                                           3(2-2-5) 
             Tropical Ecology 
          ศึกษา ระบบนิเวศของบรเิวณเขตร้อน โครงสร้าง หน้าท่ีและ
ความส าคญัของระบบนิเวศเขตร้อน ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีต่อการ
ปรับตัวของพืชและสตัว ์    ทั้งบนบกและในน้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของบริเวณเขตร้อน โดยศึกษาจากสภาพจริงในประเทศไทย  
           ฝึกปฏิบัติการ การสุ่มตัวอย่าง การเก็บตัวอย่าง  การวิเคราะห ์การ
ประมวลผล การประเมินสถานภาพระบบ 
 
 
 

4062302  นิเวศวิทยาเขตร้อน                      3(2-2-5) 
              Tropical Ecology 
               ศึกษาระบบนิเวศของบริเวณเขตร้อน โครงสร้าง หน้าท่ีและ
ความส าคญัของระบบนิเวศเขตร้อน ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีต่อ
การปรับตัวของพืชและสัตว ์  ทั้งบนบกและในน้ า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของบริเวณเขตร้อนในประเทศไทย  
                ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 

4063304   ลุ่มน้ าปิงศึกษา                                               3(2-2-5) 
               Ping Watershed Study 
          การก าหนดขอบเขตลุ่มน้ า การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ าปิงการศึกษาทรัพยากร
ลุ่มน้ าด้วยกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐสังคม การใช้ทรัพยากรลุ่มน้ า แนวทางการ

4063301    ลุ่มน้ าปิงศึกษา           3(2-2-5) 
  Ping Watershed Study 
            การก าหนดขอบเขตลุ่มน้ า การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ าปิงการศึกษา
ทรัพยากรลุม่น้ าด้วยกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐสังคมของลุ่มน้ าสาขา การใช้

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาอื่น
มาอยู่กลุ่มวิชาเลือก
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
พัฒนาลุ่มน้ า  
         การฝึกปฏิบัติศึกษาและเก็บข้อมูลในลุ่มน้ าปิง ด้านกายภาพ ชีวภาพ 
และเศรษฐสังคม 

ทรัพยากรลุม่น้ าสาขา ปัญหาการใช้ทรัพยากร แนวทางการพัฒนาลุม่น้ า 
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรลุ่มน้ า การจดัการลุ่มน้ าปิงอย่างยั่งยืน 
              ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

เฉพาะด้าน2. 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหามีความ
ละเอียดมากข้ึน 

4063302  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                                     3(2-2-5)    
             Eco-Tourism 
         ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาตติ่อการท่องเที่ยว ผลกระทบของ
การท่องเที่ยวต่อระบบนเิวศ  ความหมายและความส าคญัของการทอ่งเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
เศรษฐศาสตรเ์เละการด าเนินการตลาดอย่างมีความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 
           ฝึกปฏิบัติการการวเิคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางวัฒนธรรม 
ระบบเกษตร ระบบธรรมชาต ิเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว ผลกระทบที่
เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การศึกษากรณีตัวอย่างทรัพยากรการท่องเที่ยง
เชิงนิเวศประเภทพืช สัตว ์โบราณสถาน วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

4063302     การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ        3(2-2-5) 
                 Eco-Tourism 
               ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อการท่องเที่ยว 
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ  ความหมายและความส าคัญ
ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับ
วิถีชีวิตของท้องถิ่น เศรษฐศาสตร์เเละการด าเนินการตลาดอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์นโยบายและ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
               ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาอื่น
มาอยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน2. 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหามีความ
ละเอียดมากข้ึน 

4063303  การส่งเสริมและการเผยแพร่ทางด้านสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
             The Extension and Dissemination of Environmental        
   การส่งเสรมิและเผยแพร่ทางด้านสิ่งแวดล้อม ความจ าเป็น ความส าคัญ 
จุดประสงค ์ประโยชน ์สาระสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย ์การปรบัตวัใน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร ่การจัดท า
สื่อวัสดุทางสิ่งแวดล้อมและเทคนิควิธีการการใช้ ส่งเสริมและเผยแพร่ตลอด
ชีวิต  
          ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบในสังคม

4063303   การส่งเสริมและการเผยแพร่ทางด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   The Extension and Dissemination of 

Environmental 
               การส่งเสริมและเผยแพร่ทางด้านสิ่งแวดล้อม ความจ าเป็น 
ความส าคญั จุดประสงค์ ประโยชน์ สาระสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ การ
ปรับตัวในสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร ่
การจัดท าสื่อวัสดุทางสิ่งแวดล้อมและเทคนิควิธีการการใช้ ส่งเสริมและ

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
ชุมชน เมือง ชนบท และจัดท าสื่อและวัสดุทางสิ่งแวดล้อม และจัด
กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร ่
 

เผยแพรต่ลอดชีวิต ฝึกปฏิบตัิ วิเคราะห์เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ไดร้ับ
ผลกระทบในสังคมชุมชน เมือง ชนบท และจัดท าสื่อและวสัดุทาง
สิ่งแวดล้อม และจดักระบวนการสง่เสริมและเผยแพร่ 
             ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาทางทฤษฎี 

กระชับมากขึน้ 

4064302  หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา                                   3(2-2-5) 
             Principle of Environmental Education 
           การศึกษาสิ่งแวดล้อม หลักการ ความส าคญั ความจ าเป็น 
กระบวนการเรียนรู ้ระดับการเรียนรู้ของสิ่งแวดล้อมของมนุษย ์โครงสร้าง
เนื้อหาในระดับต่างๆ    การท าโครงการสอน การท าแผนการสอน การ
ประเมินผล  
          ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะหโ์ครงสร้างเนื้อหา โครงการสอน การท า
แผนการสอน และการประเมินผล 

4063304 หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา         3(2-2-5) 
    Principle of Environmental Study 
              การศึกษาสิ่งแวดล้อม หลักการ ความส าคญั ความจ าเป็น 
กระบวนการเรียนรู ้ระดับการเรียนรู้ของสิ่งแวดล้อมของมนุษย ์โครงสร้าง
เนื้อหาในระดับต่างๆ การท าโครงการสอน การท าแผนการสอน การ
ประเมินผล  
               ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 
 
 
 

4064304    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                                3(3-0-6)      
               Environment and Development 
          การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมศึกษากับการพฒันา 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม การ
วางแผนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4063305    สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา       3(3-0-6) 
                Environment and Development 
               การศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมศึกษากับการ
พัฒนา ปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับการ
อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 
 
 

ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
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4063301   การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ               3(2-2-5) 
              Biodiversity Conservation  
        ความหมายและความส าคญัในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การท าลายถิ่นท่ีอยู ่ปัญหาการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เทคนิคการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต่างๆ การประเมิน
คุณค่า การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื กฎหมายและอนุสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้ง ฝึก
ปฏิบัติการ การศึกษากรณีตัวอย่างในพื้นที่เกี่ยวกับชนิด สัดส่วน ปริมาณ  
การกระจายของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาการน า
ทรัพยากรความหลากหลายมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      ฝึกปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีจริง 

4063306    การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ     3 (2-2-5) 
                Biodiversity Conservation 
    ความหมาย ความส าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การท าลายถิ่นท่ีอยู ่ปัญหาการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เทคนิคการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ต่างๆ การประเมินคณุค่า การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพ  กฎหมาย และอนุสัญญาที่
เกี่ยวข้อง  
         ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 

4064304   การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม         3(2-2-5) 
              Natural and Cultural Heritage Conservation 
          ความส าคญัของการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิประเภทของธรรมชาติที่ควรแก่
การอนุรักษ ์สภาพปัจจุบันของการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 
นโยบายและแผนการเกีย่วกับการอนุรักษ์ธรรมชาต ิและมรดกทางวฒันธรรม 
ปัญหา และ อุปสรรคในการอนุรักษ ์วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานด้านธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ในอุทยาน
แห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาต ิวัฒนธรรมท้องถิ่น งาน
ประเพณ ีศึกษาความเชื่อของท้องถิ่น 
          ฝึกปฏิบัติการการอนรุักษธ์รรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิน่ 

4064307   การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
               Natural and Cultural Heritage Conservation 
           ความส าคัญของการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิประเภทของธรรมชาติที่ควร
แก่การอนุรักษ ์สภาพปัจจุบันของการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรม นโยบาย และแผนการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาต ิและมรดก
ทางวัฒนธรรม ปัญหา และ อุปสรรคในการอนุรักษ์ วิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานด้านธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรม ในอุทยานแห่งชาติ อุทยานประวตัิศาสตร ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น         งานประเพณ ีศึกษาความเชื่อของท้องถิ่น 
            ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหามีความ
กระชับมากขึน้ 

4063101  ดินและมลพษิทางดิน                                         3(2-2-5) 
             Soil and soil pollution 
          ความส าคญัของดิน  การก าเนิดและโครงสร้างของดิน  คุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมี และ ชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย 
ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุและปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดมลพิษและ

4063308    มลพิษทางดิน        3 (2-2-5) 
                Soil Pollution 
             ความส าคัญ การก าเนดิ โครงสร้างของดิน คุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ความหมายมลพิษ
ทางดิน สาเหตุและปญัหาที่ท าให้เกิดมลพิษ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม การ

1. เพิ่มรายวิชา
โดยปรบัช่ือจาก
รายวิชาเดมิ คือ 
ดินและมลพิษ
ทางดิน เพื่อให้
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ผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมและแกไ้ขมลพษิทางดิน 
         ฝึกปฏิบัติการดินเบื้องต้น เนื้อดิน อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารและ
โลหะหนักบางชนิดในดิน 

ป้องกัน ควบคุมและการแกไ้ขมลพิษทางดิน  
        ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎ ี

ช่ือมีความ
กระชับมากขึ้น 

2. ปรับปรุง 
ค าอธิบาย
รายวิชา ให้มี
เนื้อหากระชับ
มากขึ้น  

2.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาอื่น
ไปอยู่กลุม่วิชาอื่น 

4062202   มลพิษสิ่งแวดล้อม                                            3(2-2-5) 
              Environmental Pollution 
        สถานการณ์มลพิษในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และโลก สาเหตุของปัญหา
การเกิดพิษในสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของสารพิษที่อยู่ในอากาศ สารพิษในน้ า 
สารพิษในดิน และสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการลดมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูให้สภาพสมดลุของธรรมชาติกลับคืนมา 
         การฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างมลพิษสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น     

4063309 มลพิษสิ่งแวดล้อม                    3(2-2-5) 
 Environmental Pollution 
            สถานการณ์มลพิษในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และโลก สาเหตขุอง
ปัญหาการเกิดพิษในสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของสารพิษท่ีอยู่ในอากาศ 
สารพิษในน้ า สารพิษในดิน  และสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการลด
มลพิษในสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูให้สภาพสมดลุของธรรมชาติกลบัคืนมา 
            ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 

2. ปรับปรุง 
ค าอธิบาย
รายวิชา ให้มี
เนื้อหากระชับ
และมีความยาก
เพิ่มขึ้น  
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4062303  สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                     3(2-2-5) 
            Pollutants and Environmental  Impact 
           ศึกษาประเภทของสารพษิ ได้แก่ วัตถุมีพิษทางการเกษตร สารพิษ
จากการอุตสาหกรรม สารพิษจากสาธารณสุขและการแพทย์ เป็นตน้ 
ผลกระทบของสารพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม การประเมินความรุนแรงของสารจาก
แหล่งต่างๆ  การติดตามตรวจสอบสารพิษ การป้องกันและควบคุม           
         ฝึกปฏิบตัิการศึกษาผลกระทบจากมลสารในประชากรที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง เช่น เกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร ผู้ที่คัดแยกขยะในแหล่งรวม
ขยะ ผู้ท างานเกี่ยวข้องกับโลหะหนัก กากสารเคมีอันตราย ฯลฯ 
           ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษในสิ่งแวดล้อม ศึกษาดงูานพ้ืนท่ี
มีผลกระทบจากการใช้สารเคม ี

4063310     สารพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 
   Pollutants and Environmental Impact 
             ประเภทของสารพิษ  วตัถุมีพิษทางการเกษตร สารพิษจากการ
อุตสาหกรรม สารพิษจากสาธารณสุขและการแพทย์ ผลกระทบของสารพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินความรุนแรงของสารจากแหล่งต่างๆ การ
ติดตามตรวจสอบสารพิษ การป้องกันและควบคุม ฝึกปฏิบตัิการศึกษา
ผลกระทบจากมลสารในประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ง  
            ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 

4062201   พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ                       3(2-2-5) 
             Environmental Toxicology and Laboratory 
           สารพิษในสิ่งแวดล้อม การจ าแนก ประเภทของสารพิษในสิง่แวดล้อม 
กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษใน
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพษิต่อระบบของร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ 
การประเมินผล และการควบคุมความเป็นพิษของสาร  
         ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 

4063311    พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ                  3(2-2-5)                                                              
                Environmental Toxicology and Laboratory 
          สารพิษในสิ่งแวดล้อม การจ าแนก ประเภทของสารพิษใน
สิ่งแวดล้อม กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
ของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษต่อระบบของร่างกาย การ
ตรวจวิเคราะห์ การประเมินผล และการควบคุมความเป็นพิษของสาร  
         ปฏิบตัิการที่เกีย่วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 

4064203   การควบคุมมลพิษ                                            3(2-2-5) 
              Pollution Control 
           สาเหตุ และปญัหาต่างๆ ที่ท าให้เกิดมลภาวะ ผลกระทบท่ีมตี่อ
สิ่งแวดล้อม และการเปรยีบเทียบระบบการควบคุมและก าจดัของเสยีแบบ
ต่างๆ และการน าของเสยีกลับมาใช้ประโยชน ์      
            ปฏิบัติการ การควบคุมมลพิษ การเก็บตัวอย่าง การฝึกวิเคราะห์

 ตัดรายวิชาเนื่องจาก
ค าอธิบายรายวิชา
ครอบคลมุกับ
รายวิชาซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาอื่น         
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ตัวอย่างมลพิษทาง ดิน น้ า อากาศ เครื่องมือส ารวจ การควบคุมกิจกรรมที่เกดิ
มลพิษ 
4062212  เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 
             Environmental Pollution Control Technology 
         การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีในการควบคมุมลพิษสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีในการควบคมุ บ าบัดและก าจดัมลพิษแต่ละประเภท ได้แก่ มลพิษ
ทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ขยะและสิ่ง
ปฏิกูล การควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย  ค่ามาตรฐานคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อควบคมุและลดขนาดมลพิษ 
การศึกษาดูงาน  
          ฝึกปฏิบัติการ การใช้เครือ่งมือในการจัดการการควบคุม การบ าบัด
และการก าจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

4063312    เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 
  Environmental Pollution Control Technology 
               การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีในการควบคมุมลพิษสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีในการควบคมุบ าบัดและก าจัดมลพิษแตล่ะประเภท การควบคุม
มลพิษสิ่งแวดล้อมในประเทศ ไทย ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนากระบวนการผลติเพื่อควบคมุและลดขนาดมลพิษ การศึกษาดงูาน  
           ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 

4063205  สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                                        3(2-2-5) 
             Environmental Sanitation 
          ความหมาย  ขอบเขต และแนวคิดทางสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม   
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อโครงการพัฒนาสุขาภบิาล 
         ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในเมือง ชนบท โรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โรงเรยีน โรงพยาบาล ตลาด โรงอาหาร ปั้มน้ ามัน 

4063313     สุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม           3(2-2-5) 
                 Environmental Sanitation 
             ความหมาย  ขอบเขต และแนวคิดทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   
องค์ประกอบ ที่มีอิทธิพลต่อโครงการพัฒนาสุขาภิบาล 

  ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 

4064207  การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
             Environmental  Health  Planning  and  Supervision 
         ศึกษาหลักเกณฑ์ในการประเมินปญัหาทางอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ  การบริหารและด าเนินการทั้งในส่วนภูมิภาค   หลักการวางแผนและ

 
 
 

ตัดรายวิชาเนื่องจาก
ค าอธิบายรายวิชา
ครอบคลมุกับ
รายวิชาซ้ าซ้อนกับ
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โครงการ  การประเมินโครงการ  หลักการวิธีการที่จะมาใช้ในการนิเทศงาน
และพัฒนาบุคลากร 
         ฝึกปฏิบตัิการ การวางแผน  การจัดท าแผน และการนเิทศงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  น าข้อมลูมาพัฒนาบคุลากร 

รายวิชาอื่น 
 
 

4062208   พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                    3(2-2-5) 
              Fundamentals of Environmental Engineering   
          เทคนิคเชิงระบบของของเสียในแหล่งงาน เช่น ชุมชน โรงงาน เกษตร 
ฟาร์ม แหล่งขยะ การประเมินระบบของเสีย ระบบโครงสร้างเพื่อความ
เหมาะสมกับการจัดการ ประเมินประสิทธิภาพของระบบในการจดัการ การ
ประเมินงบประมาณ การออกแบบเบื้องต้น การทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ   

ฝึกการปฏิบัติการออกแบบระบบอย่างง่ายในการจัดการคุณภาพน้ า
เสีย ขยะ อากาศ 

4063314   พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 
   Fundamentals of Environmental 

            เทคนิคเชิงระบบของของเสียในแหล่งงาน การประเมินระบบของ
เสีย ระบบโครงสรา้ง ประเมินประสิทธิภาพของระบบในการจัดการ การ
ประเมินงบประมาณ   การออกแบบเบื้องต้น การทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ   

 ปฏิบัติการที่เกีย่วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 

4063209   วิศวกรรมบ าบัดน้ าเสีย                                     3(2-2-5) 
               Wastewater Treatment Engineering 
         ปรมิาณและลักษณะของน้ าเสีย มาตรฐานน้ าทิ้ง สมดลุมวลสาร 
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ระบบฟลิม์ตรึง       ระบบบ่อบ าบัด พ้ืนท่ีชุ่มน้ า ระบบ
บ าบัดและก าจัดสลดัจ์ ระบบก าจดัธาตุอาหาร การออกซิไดส์และการตกผลึก
ทางเคมี 
ฝึกปฎิบัติการวิเคราะหค์ุณภาพน้ าเช่น น้ าเสียจากชุมชน น้ าเสียจากโรงงาน 
น้ าเสียจากโรงพยาบาล  เป็นต้น 

4064301   วิศวกรรมบ าบัดน้ าเสีย        3(2-2-5) 
 Wastewater Treatment Engineering 
           ปริมาณและลักษณะของน้ าเสีย มาตรฐานน้ าทิ้ง สมดลุมวลสาร 
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ระบบฟลิม์ตรึง ระบบบ่อบ าบัด พื้นที่ชุ่มน้ า ระบบบ าบัด
และก าจดัสลัดจ์   ระบบก าจัดธาตุอาหาร การออกซไิดส์และการตกผลึกทาง
เคม ี

ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 
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4063210  วิศวกรรมการก าจัดขยะ                                     3(2-2-5) 
              Solid Waste  Management  Engineering            
           ปริมาณและลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะชุมชน วธิีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบขยะ การลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกและน ากลับไป
ใช้ใหม่ การเก็บรวบรวมขยะ การออกแบบเส้นทางการเก็บและขนถ่ายขยะ        
การก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ เผาและหมักท าปุ๋ย การบ าบัดน้ าชะขยะ  
           ฝึกปฏิบัติการ วิเคราะหค์ุณสมบัติของขยะที่ผา่นการท าปุย๋หมักและ
การบ าบัดน้ าชะขยะ 

4064302    วิศวกรรมการก าจัดขยะ            3(2-2-5) 
    Solid Waste  Management  Engineering 

             ปริมาณ และลักษณะทางกายภาพ เคมีของขยะชุมชน วิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบขยะ การลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกและน า
กลับไปใช้ใหม่    การเก็บรวบรวมขยะ การออกแบบเส้นทางการเกบ็และขน
ถ่ายขยะ การก าจดัขยะด้วยวิธีการฝังกลบ เผา หมักท าปุย๋ การบ าบดัน้ าชะ
ขยะ  

 ปฏิบัติการที่เกีย่วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 

4064211  วิศวกรรมการควบคุมมลภาวะอากาศ                    3(2-2-5) 
             Air Pollution Control Engineering 
           ความรู้พื้นฐานเรื่องมลภาวะทางอากาศ มลสารทางอากาศ 
แหล่งก าเนิด ผลจากมลพิษอากาศต่อสุขภาพ อุตุนิยมวิทยาด้านมลพษิอากาศ 
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะหม์ลสาร แบบจ าลองการแพร่กระจายมลพิษ
ในบรรยากาศ กฎหมายและข้อบญัญัติในการควบคุมมลสารที่เป็นอนุภาคและ
ก๊าซจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพอากาศ ระบบบ าบัด
มลพิษอากาศ 
          ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปรมิาณและสารประกอบในฝุ่น ศึกษาดูงาน
ปฏิบัติการการเก็บ และวิเคราะหต์ัวอย่างอากาศสิ่งแวดล้อมภาค 4 

 ตัดรายวิชาเนื่องจาก  
หลักสตูรยังขาด
อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมการ
ควบคุมมลภาวะ
อากาศ                           

 4062303    กฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6) 
                Environmental Law and Policy 
             วัตถุประสงค์ของนโยบาย  กระบวนการจดัท านโยบาย  เทคนิค
การก าหนดนโยบาย   การทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม  การ
เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม  กรอบนโยบายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
การวางแผนและจัดท าแผนสิ่งแวดล้อม  การก าหนดนโยบายและแผนการ

เพิ่มรายวิชา
เนื่องจากหลักสตูร
ต้องการให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในด้าน
กฎหมายและ
นโยบายสิ่งแวดล้อม 
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ส่งเสริมรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติ  สมัมนานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านตา่ง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติป่าไม้  พระราชบัญญัติ
สัตว์ป่า  พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม  มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  กรณีศึกษาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง 

 4062304     เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                    3(3-0-6) 
      Environmental Economic 
           หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์ระบบเศรษฐกิจ 
บทบาทของเศรษฐศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสมัพนัธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ตอ่การ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้าน
เศรษฐศาสตร์ในโครงการพัฒนาสิง่แวดล้อม 

ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาจาก
วิชาบังคับใน
หลักสตูรเดิมมาอยู่
ในกลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้านใน
หลักสตูรปรับปรุง 

 4062305      การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน        3(2-2-5) 
       Land Use  Planning  
  ความส าคญัของการใช้ประโยชนท์ี่ดิน สภาพการใช้ที่ดินใน
ประเทศไทย หลักการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการใช้ที่ดินและอืน่ๆ การ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมการใช้ที่ดินในประเทศท่ีส าคญั 
เทคนิค แนวคิดการใช้ที่ดินใหม่ๆ  
              ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจาก
ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
บังคับ 

4062306  การจัดการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                  3(2-2-5) 
              Environmental Science Champing Management 
          ค่ายวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม นิยาม จุดประสงค ์ทรัพยากรการจัด
ค่าย การวางแผน การส ารวจพื้นท่ีจัดค่าย การเตรียมการจัดค่าย โปรแกรม

4062306     การจัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                 3(2-2-5) 
                Environmental Science for Camping Management 
             นิยาม จุดประสงค์ของค่ายวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
การจัดค่าย  การวางแผน การส ารวจพ้ืนท่ีจัดค่าย การเตรยีมการจัดค่าย 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เพื่อ
ย้ายมาจากกลุ่ม
วิชาบงัคับ 
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
ค่าย คู่มือกิจกรรม เนื้อหาสาระ นันทนาการ อาหาร ที่พัก ความปลอดภัย 
การจัดการสิ่งแวดล้อมค่าย การบริหารค่าย ฝึกปฏิบัติการจัดการค่าย การ
วางแผนจัดค่าย การจัดโปรแกรมค่าย    การเตรยีมเนื้อหา การเตรยีม
กิจกรรม การนันทนาการ การจัดอาหาร การประเมินผล การรักษาความ
ปลอดภัย 
          ฝึกปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

โปรแกรมค่าย คู่มือกิจกรรม เนื้อหาสาระ นันทนาการ อาหาร ที่พัก ความ
ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมคา่ย  การบริหารค่าย 
          ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อเพ่ิมเนื้อหาที่
สอดคล้องกับ
สถานการณ ์

 4063316    การอนุรักษ์ดินและน้ า          3(3-0-6) 
    Soil and Water Conservation 

  ทรัพยากรดิน ความหมายและประวัติการพังทลายของปัจจัยก่อใหเ้กิดการ
พังทลายของดิน  ทรัพยากรน้ า  และวัฏจักรของน้ า สภาวการณ์การเกิดการ
พังทลายของดิน  สมการการสญูเสียดินสากล การปลูกพืชเพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน  การจัดการทีด่ินอย่างเหมาะสม  การอนุรักษ์น้ า 

ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
 

4062301  ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ                             3(2-2-5) 
             Forest Resources and Management 
          ความหมาย ประเภท โครงสร้างและขนาดของป่าไม ้ความรูพ้ื้นฐาน
ด้านทรัพยากรปา่ไม้   วัฏจักรสิ่งแวดล้อมของป่าไม้ตามฤดูกาล ความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าไม้  ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของ
สิ่งมีชีวิตในพ้ืนท่ีป่าไม้  การแพร่กระจาย การงอกและการเจริญเติบโต ป่าไม้
และความส าคญัต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การส ารวจ และการประเมินปริมาณเนื้อไม้ ความเพิม่พูนราย
ปีและความอดุมสมบูรณ์ของป่าไม ้ผลกระทบของการสูญเสยีป่าไม้ การฟื้นฟู
ป่าเสื่อมโทรม นโยบายเเละการวางแผนในการจัดการป่าไม้ แนวทางการ
อนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  
           ฝึกปฏิบัติการศึกษานิเวศป่าไม้ในพ้ืนท่ีจริง 

4063317   ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ          3(2-2-5) 
  Forest Resources and Management 
          ความหมาย ประเภท โครงสร้างและขนาดของป่าไม ้ความรูพ้ื้นฐาน
ด้านทรัพยากรปา่ไม้   วัฏจักรสิ่งแวดล้อมของป่าไม้ตามฤดูกาล 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าไม้  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าไม ้การแพร่กระจาย การงอกและการ
เจริญเติบโต ป่าไม้และความส าคญัต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส ารวจ และการประเมินปรมิาณ
เนื้อไม้การแพร่กระจาย  การงอกและการเจรญิเติบโต ป่าไม้และความส าคญั
ต่อเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การส ารวจ และการประเมินปริมาณเนื้อไม้ ความเพิ่มพนูรายปี
และความอดุมสมบูรณ์ของป่าไม ้ผลกระทบของการสญูเสียป่าไม้ การฟื้นฟู
ป่าเสื่อมโทรม นโยบายเเละการวางแผนในการจัดการป่าไม้   แนวทางการ

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาอื่น
มาอยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน2. 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหามีความ
ละเอียดมากข้ึน 
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
อนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  
              ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4064305  ทรัพยากรน้ าและการจัดการ                                3(3-0-6) 
             Water Resources and Management 
          ชนิดและการกระจายของแหล่งน้ าธรรมชาต ิปริมาณเละคณุภาพ
แหล่งน้ าการใช้ประโยชน์จากแหลง่น้ าธรรมชาติและ เเหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  
ระบบประปา สภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน ์การปรับปรุงคุณภาพน้ า 
การวางแผนป้องกันน้ าท่วมและปญัหาความ  แห้งแล้ง การส ารวจและ
วางแผนพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ 

4063317    ทรัพยากรน้ าและการจัดการ                   3(2-2-5) 
                Water Resources and Management  
            ชนิด และการกระจายของแหล่งน้ าธรรมชาต ิปริมาณเละ
คุณภาพแหล่งน้ าการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าธรรมชาติและ เเหล่งน้ าท่ี
มนุษย์สรา้งขึ้น  ระบบประปา สภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ การ
ปรับปรุงคณุภาพน้ า การวางแผนป้องกันน้ าท่วมและปัญหาความแห้งแล้ง 
การส ารวจและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อจุดมุ่งหมายต่าง ๆ 
             ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาทางทฤษฎี 
 

1. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชาอื่น
มาอยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน2. 
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
เนื้อหาเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 

4062216  การส ารวจสิ่งแวดล้อมระยะไกล                            3(2-2-5) 
             Environment Remote Sensing 
           
       การส ารวจข้อมูลระยะไกลดว้ยดาวเทียม  การตรวจสอบสภาวการณ์
สิ่งแวดล้อมจากระยะไกล     ระบบบันทึกข้อมูลจากอวกาศ ความสมัพันธ์
ระหว่างระบบบันทึกข้อมูลกับปรากฏการณ์ในช้ันบรรยากาศและบนผืน โลก  
การจัดเก็บและการแปลความข้อมลู การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาวการณส์ิ่งแวดล้อมจาก
ระยะไกล บันทึกข้อมูลจากอวกาศโลก  การจดัเก็บและการแปลความข้อมูล 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4064303   การส ารวจสิ่งแวดล้อมระยะไกล          3(2-2-5) 
 Environment Remote Sensing 
   การส ารวจข้อมลูระยะไกลด้วยดาวเทียม การตรวจสอบสภาวการณ์
สิ่งแวดล้อมจากระยะไกล ระบบบนัทึกข้อมูลจากอวกาศ ความสัมพนัธ์
ระหว่างระบบบันทึกข้อมูลกับปรากฏการณ์ในช้ันบรรยากาศและบนผืนโลก 
การจัดเก็บและการแปลความข้อมลู การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           ปฏิบัติการที่เกีย่วข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 
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ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ค าอธิบายรายวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2559 การปรับปรุง 
4063218  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์              3(2-2-5) 
             เพ่ือการจัดการทรัพยากร   
            The application of GIS for natural resource     
            management 
        การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ที่ดิน การเฝา้ระวัง 
การคาดการณ์ปญัหาด้านสิ่งแวดลอ้ม  กรณีตัวอย่างและบทปฏิบตัิการในการ
ประยุกต์ใช้การส ารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ             และสิ่งแวดล้อม 
          ฝึกปฏิบัติการการน าข้อมลูมาประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กับงานด้านสิ่งแวดล้อม การใช้เทคนิคการวิเคราะหเ์ชิงพื้นที่ เพื่อใช้สารสนเทศ 

4064304    การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจดัการ
ทรัพยากร                                                          3(2-2-5) 
                The application of GIS for natural resource     

    management 
             การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ที่ดิน การเฝา้ระวัง 
การคาดการณ์ปญัหาด้านสิ่งแวดลอ้ม กรณีตัวอยา่งและบทปฏิบัติการในการ
ประยุกต์ใช้การส ารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 

4064306  ผังเมืองและการจัดการ                                     3(2-2-5)   
             Urban Planning and Management  
      ทฤษฎีการวางผังเมือง ความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินกับการ
วางแผนและผังเมือง โครงสร้างภายในเมือง ระบบการตั้งถ่ินฐาน กระบวนการ
เติบโตของเมือง การเติบโตและการพัฒนาภูมิภาค การอพยพเคลื่อนย้าย
ประชากร การคมนาคมขนส่ง และการตั้งอาคารที่อยู่อาศัย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและการก่อสร้างอาคาร 
      ฝึกปฏิบัติการศึกษาการวางผงัเมืองของชุมชนเมือง การก าหนดพื้นที่เพ่ือ
การวางผังเมือง ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ การแบ่งโซนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4064305    ผังเมืองและการจัดการ                  3(2-
2-5) 
  Urban Planning and Management 
          ทฤษฎีการวางผังเมือง ความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ท่ีดนิกับ
การวางแผนและผังเมือง โครงสร้างภายในเมือง ระบบการตั้งถิ่นฐาน 
กระบวนการเติบโตของเมือง การเติบโตและการพัฒนาภูมภิาค การอพยพ
เคลื่อนย้ายประชากร การคมนาคมขนส่ง และการตั้งอาคารที่อยู่อาศัย 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการวางผังเมืองและการก่อสรา้งอาคาร               
         ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

1.ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
2. ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา 
ใหม้ีเนื้อหากระชับ
มากขึ้น 

4064215  แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม                                3(2-2-5) 
             Environmental Modeling 
         ระบบสิ่งแวดล้อม  กลไกท่ีควบคุมพลวัตของสิ่งแวดล้อม นิยาม
ความหมายและประเภทของแบบจ าลอง  การสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ วิธีการทางคณติศาสตร์เพื่อใช้ในการหาค าตอบ วิธีการประเมิน
ความถูกต้อง แม่นย า   
         ฝึกปฏิบตัิการสร้างแบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีที่มีปญัหา 

 ตัดรายวิชาเนื่องจาก  
หลักสตูรยังขาด
อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้าง
แบบจ าลองทาง
สิ่งแวดล้อม      
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4064219   การจัดการระบบฐานข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อม              3(2-2-
5) 
              Environment Database and  Information 
              System Management 
          ศึกษาเกี่ยวกับระบบข้อมลูทางสิ่งแวดล้อม  กลุ่มข้อมลูนิเวศวิทยา 
กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับน้ า กลุม่ข้อมูลอากาศ กลุ่มข้อมูลเส้น กลุ่มข้อมลูโทรสัมผสั 
การจ าแนกประเภทข้อมลู การสรา้งระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การ
เลือกใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานด้านสิ่งแวดล้อม    การค้นหาข้อมลูในระบบ
ฐานข้อมูลระหว่างประเทศ  ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
การใช้ระบบข้อมูลจากดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ 
          ฝึกปฏิบัติการการค้นหาขอ้มูลจากฐานข้อมลูจากในและระหว่าง
ประเทศ การเลือกใช้ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมอยา่งที่เหมาะสม การออกแบบ
ระบบฐานข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดรายวิชาเนื่องจาก
ค าอธิบายรายวิชา
ครอบคลมุกับ
รายวิชาซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาอื่น         

4063220   นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                               3(3-0-6) 
              Environmental Policy and Planning 
         วัตถุประสงค์ของนโยบาย  กระบวนการจดัท านโยบาย  เทคนิคในการ
ก าหนดนโยบาย  การทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม  การเผยแพร่
นโยบายสิ่งแวดล้อม  กรอบนโยบายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย     การ
วางแผนและจดัท าแผนสิ่งแวดล้อม การก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมระดบัชาติ สัมมนานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

 1. ตัดรายวิชาและ
ปรับชื่อรายวิชาใหม่ 
เป็น กฎหมายและ
นโยบายดา้น
สิ่งแวดล้อม  
2. ปรับปรุงรหสั
รายวิชา เนื่องจากมี
การย้ายรายวิชามา
อยู่กลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะด้าน 
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4064222  การบริหารงานสิ่งแวดล้อม                                  3(2-2-5) 
             Environmental  Administration 
          นโยบาย สิ่งแวดล้อมของชาติ เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกี่ยวกับดิน ป่าไม ้ที่กักเก็บน้ า       ลุ่มน้ า ล าคลองและสวนสาธารณะ ดัชนี
แสดงความขาดแคลน หลักการจดัการทรัพยากรแต่ละชนิด มาตรการควบคุม
และการแกไ้ขสิ่งแวดล้อมท่ีจะเสยีหายได้  

 ต้ดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหามีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรน้อย 

4062302   สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    3(2-2-
5) 
              Oceanographic Environment     
         สมุทรศาสตร ์สิ่งแวดล้อม ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมหาสมุทรด้านโครงสร้างทางกายภาพ 
องค์ประกอบของชายฝั่ง ลักษณะทางกายภาพ สัณฐานวิทยาการพังทลายของ
ชายฝั่ง ลักษณะกระแสน้ า การศึกษารูปแบบของกระแสน้ า และชีวภาพ ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกัน กลไกทางธรรมชาติในทะเลมหาสมุทรที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งมีชีวิต 
ทรัพยากรทางทะเล ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลและภยั
ธรรมชาตติ่อสิ่งแวดล้อมทะเลมหาสมุทร และคณุภาพชีวิต ฝึกปฏิบัต ิศึกษา
นอกสถานท่ี เก็บตัวอย่าง ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของทะเล ชีวกายภาพ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล มลพิษทางทะเลและผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตติ่อทะเลมหาสมุทร 
          ฝึกปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝัง่ทะเล 

 ต้ดรายวิชาเนื่องจาก
เนื้อหาไมม่ีความ
สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ตั้งของ
สถานศึกษา 

4064305   เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ                                      3(2-2-
5)               

               Chemical Analysis of Pollutants 
          ศึกษาหลักการวเิคราะห์ทางเคม ีการใช้เครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ใน
การวิเคราะห์ทางปริมาณ และคณุภาพของสารพิษตกค้างพวกโลหะหนัก ยา

 
 
 
 
 

ตัดรายวิชาเนื่องจาก
ค าอธิบายรายวิชา
ครอบคลมุกับ
รายวิชาซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาอื่น         
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ฆ่าแมลงและสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ปนเปื้อนและเจือปนในอาหารและ
สิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบตัิการ การวเิคราะห์ทางเคม ีการใช้เครื่องมือและวิธีการ
ต่างๆ ในการวิเคราะห์ทางปรมิาณ และคณุภาพของสารพิษ 

 
 
 
 

3.  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรือ สหกิจศึกษา     6   หน่วย
กิต               

3. กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจ        จ านวน   6  หน่วยกิต   

4064401  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   1(90) 
             Preparation for Professional Experience Practice in     
               Environmental Science  
          จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรบัรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผูเ้รียนใหม้ีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคณุลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานและระดบัสูงภาคปฏิบตัิใน
งานและกิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

4064401  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       
1(90) 
             Preparation for Professional Experience Practice in    
             Environmental Science  
          กิจกรรมเตรยีมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผู้เรยีนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคณุลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานและระดบัสูง
ภาคปฏิบตัิในงานและกิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 คงเดิม 

4064402  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     
5(450) 
              Professional Experience Practice in Environmental  
              Science 
           การฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดท าโครงการ ศึกษาเฉพาะกรณ ีโดยให้มีการ
รวบรวมข้อมลู ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม แล้วจัดท าเป็นรายงาน 

4064402  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       
5(450) 
               Professional Experience Practice in Environmental    
Science 
           การฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดท าโครงการ ศึกษาเฉพาะกรณ ีโดยให้มี
การรวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพปญัหา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ปญัหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม แล้วจัดท าเปน็รายงาน 
 
 

คงเดิม 
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4064403   สหกิจศึกษา                                                   6(540)         
              Cooperative Education 
           การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ที่มีกลุ่มงานด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือมีระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม เสมือนเป็นเจ้าหน้าท่ี 
หรือพนักงานในต าแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับสาขาวิชา และเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ มีหน้าทีร่บัผิดชอบแน่นอน  มีผู้นิเทศงาน การติดตาม 
และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

4064403   สหกิจศึกษา                                           6(540)                       
              Cooperative Education 
             การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ที่มีกลุ่มงานด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือมีระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม เสมือนเป็นเจ้าหน้าท่ี 
หรือพนักงานในต าแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับสาขาวิชา และเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ มีหน้าทีร่บัผิดชอบแน่นอน  มีผู้นิเทศงาน การ
ติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ค   
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ

คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอน

ในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็
ได ้

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เ พ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2  บรรดาข้ อบั งคับ  ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืน ใด  ในส่ วนที่ ขั ดห รือแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นทีไ่ม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
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  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการ
สังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 
และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้  

ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
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สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาค
เรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรยีนหลังจากท่ีลงทะเบยีนในภาคเรียนนั้นแล้วและ
ได้รับอนมุัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณีหนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนใหเ้สร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บท้ังหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแตก่รณ ี
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 



122 

 

  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20  ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 

 ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3 .60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้
ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
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   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และ
ไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่
เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน  17 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปญัหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ื ออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนด
ในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามา
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกติที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  

  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 



128 

 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย 

ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นายอนุชา เกตุเจริญ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2531 วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2525 ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2523 ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4061101  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4063304  ลุ่มน้ าปิงศึกษา 3(2-2-5) 
 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4061201 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4063203 หลักการจัดการลุ่มน้ า 3(2-2-5) 
  4063301 ลุ่มน้ าปิงศึกษา 3(2-2-5) 
  4061301 โลกศาสตร์สภาวะสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4063302 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 
  4063303 การส่งเสริมและการเผยแพร่ทางด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4063304 หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 3(3-0-6) 
  4063307 การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  4062305 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(2-2-5) 
  4062306 การจัดการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4064305 ผังเมืองและการจัดการ 3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

- การศึกษาลุ่มน้ าปิงตอนล่าง ลุ่มน้ าสาขาคลองสวนหมาก ลุ่มน้ าห้วยแม่ระกา ลุ่มน้ าคลอง
วังเจ้า ลุ่มน้ าปิง ส่วนที่สี่ ลุ่มน้ าปิงส่วนที่ห้า (ได้รับทุนจากส านักนายกรัฐมนตรี) 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีมีพิษทางการเกษตรใน นาข้าวและสวนส้ม      
ต.ทรายทอง  อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร ( ได้รับทุนจากองค์การสหประชาชาติ 
ร่วมกับกรมอนามัย ) 
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- พฤติกรรมการใช้สารเคมีเกษตร ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร (ทุนกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกษตรเคมีเป็นเกษตรชีวภาพ ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก       
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร (ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 

- การจัดการความขัดแย้ง กรณี การใช้น้ าลุ่มน้ าคลองสวนหมากระหว่างชาวสวนส้มกับ
ชาวบ้าน ต.นาบ่อค า อ.เมือง จังหวัดก าแพงเพชร (ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม) 

- การจัดการความขัดแย้ง กรณี กลิ่นของสารเคมีมีพิษทางการเกษตร ระหว่าง ชาวสวนส้ม
กับชุมชนเมืองระหาร และโรงเรียนระหารวิทยา  (ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม) 

- การจัดการความขัดแย้ง กรณี น้ าท่วมนาข้าวกับสวนส้ม ระหว่าง ชาวนาและชาวสวนส้ม 
ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร  (ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 

- การจัดการความขัดแย้ง กรณี ชาวบ้านกะเหรียงวุ้งกระสังข์กับส านักงานอุทยานแห่งชาติ
คลองลาน จ.ก าแพงเพชร (ได้รับทุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 

- การจัดการความขัดแย้ง กรณี สารแคดเมียม แม่ตาว พระธาตุผาแดง แม่ปะ อ.แม่สอด 
จ.ตาก (ได้รับทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การมหาชน 
(สสส.) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า 

- การจัดการความขัดแย้ง กรณี การเมืองภาคพลเมือง ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
สัตหีบและเทศบาลต าบลสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  (ได้รับทุนจาก ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การมหาชน (สสส.) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
ได้รับทุนจาก) 

- การจัดการความขัดแย้ง กรณี ชาวระยองกับโรงงานอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยอง  
(ได้รับทุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การมหาชน (สสส.) 
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า) 

- การจัดการความขัดแย้ง กรณี การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและผังเมืองเพ่ือเป็นเมืองท่องเที่ยว
บริเวณวงแหวนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร (ได้รับทุนจาก ส านัก
งบประมาณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

- การรับฟังเสียงประชาชน กรณี การใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ (จั ด เวที รวมที่  จ .ขอนแก่น )  ภาคเหนื อ  (จัด เวที รวมที่                 
จ.ก าแพงเพชร) ภาคตะวันออก  (จัดเวทีรวมที่ จ.ระยอง) ภาคกลาง (จัดเวทีรวมที่        
จ.ปทุมธานี) ภาคใต้ (จัดเวทีรวมที่ จ.สงขลา) และ กรุงเทพมหานคร (ได้รับทุนจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

- การจัดการทรัพยากร ดิน น้ า ป่าไม้ และพลังงาน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ได้รับทุนจาก 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

- การเสริมสร้างการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่มีพิษทางการเกษตร ของเกษตรกร
ปลูกพืชผัก ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 

- เป็นผู้ร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ  คสช.  
ทั่วประเทศ (สุพรรณบุรี  นครสวรรค์  พิษณุโลก  เชียงใหม่  ขอนแก่น  อุดรธานี  
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สุรินทร์  ชลบุรี  สงขลา  ชุมพร  ฉบับ  ศ.ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโน  2557-2558 )  โดย
สถาบันพระปกเกล้าและรัฐสภา 

- เป็นผู้ร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ   ฉบับ  คสช.  
ภาคเหนือ  จังหวัดเชียงราย  2558 ฉบับ นายมีชัย  ฤชุพันธ์ โดยรัฐสภา 

- เป็นผู้จัดเวทีการจัดการความขัดแย้งในการใช้คลื่นความถี่ของ กสทช.  จังหวัดหนองคาย  
กรณีความซ้ าซ้อนกับคลื่นความถี่  ไทย – ลาว  ผลกระทบในการใช้ในประเทศไทย 
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ชื่อ นางสาววิไลลักษณ์ สวนมะลิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา           สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2548 วท.ม.(การจัดการ         มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
         2542 ค.บ.( วิทยาศาสตร์ทั่วไป)          สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4063221 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  4062106  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  4061103  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  40632205 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  4061302  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  4061202 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
                4063306 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  3(2-2-5) 
  4064203  การวิจัยสิ่งแวดล้อม  3(1-2-6) 
  4063207  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  4062301 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4062302 นิเวศวิทยาเขตร้อน 3(2-2-5) 
  4064401  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(90) 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

- วิไลลักษณ์  สวนมะลิ. (๒๕๕๘). เอกสารประกอบการสอนวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม : 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 217 น. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
- การศึกษาประโยชน์กล้วยไข่ในการท าฟิล์มบริโภค หรือ The study on the benefits 

of bananas made into an edible film  (2558) 
- การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนา

ศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557  ระหว่างวันที่ 19 – 20 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558    ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  
“ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายน้ าจืดขนาดใหญ่” กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี ภาคโปสเตอร์  (2557) 
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- การประชุมวิชาการ National and International Conference Interdisciplinary 
Research and Studies on Sustainable Development    วันที่ 5  สิงหาคม พ.ศ. 
2557  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร “การศึกษา
คุณภาพน้ าแม่น้ าปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร” กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมเคมี ภาคบรรยาย   (2557) 

- การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2558 2 ทศวรรษ ราช
ภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  
ณ  ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   “การ
ประเมินผลกระทบคุณภาพน้ าแม่น้ าปิ ง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร” กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี ภาคโปสเตอร์  (2558) 

- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติ “The 7th International Science, Social 
Science, Engineering and Energy Conference, November 24th -26th 2015 (I-
SEEC 2015)”  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม   “Efficiency of Antioxidant Compounds from  Macro Edible 
algae.” ภาคโปสเตอร์  (2558) 

- การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558   ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558  ณ  หอประชุมทีปังกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  “การศึกษา
นิเวศวิทยา ชนิดพันธุ์และโครโมโซมกล้วยไข่  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร” กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ภาคบรรยาย (2558) 
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ชื่อ นายนพรัตน์ ไชยวิโน ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2549 วท.ม.(การจัดการทรัพยากร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
         2545        วท.บ.(เคมี)             มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4064402  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450) 
  4063104  การอนุรักษ์ดินและน้ า 3(2-2-5) 
  4063213  การส ารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4063308 มลพิษทางดิน 3(2-2-5) 
  4063202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4062201 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4063316 การอนุรักษ์ดินและน้ า 3(2-2-5) 
  4062202 การส ารวจสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ 3(2-2-5) 
  4064318 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3(2-2-5) 
  4063317 ทรัพยากรน้ าและการจัดการ 3(2-2-5) 
  4064303 การส ารวจสิ่งแวดล้อมระยะไกล 3(2-2-5) 
  4064304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   เพ่ือการจัดการทรัพยากร 3(2-2-5) 

4064402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450) 
              

ผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
         -  บทความวิจัยเรื่อง “ข้าวเสริมธาตุเหล็กจากพืชผักพ้ืนบ้านเพ่ือการบริโภค” วารสาร RAJABHAT 
JOURNAL OF SCIENCE, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES ฉบับที่15 เล่ม 1 มกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ.2557 
         -  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558   ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 
2558  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  “การศึกษาพรรณไม้ในพ้ืนที่ฝาย
กั้นน้ าเขาโกรกปลากั้ง จังหวัดก าแพงเพชร” กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลย ีภาค
บรรยาย (2558) 

    - งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาคุณภาพน้ าคลองสวนหมากและรูปแบบการแก้ไขอย่างส่วน  
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     ร่วมของชุมชน,  
              - งานวิจัยเรื่อง ศึกษาชนิดพืชผักพ้ืนบ้าน จังหวัดก าแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริม 
     ธาตุเหล็ก 

   - งานวิจัยเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตต าบล     
     นครชุม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

   - งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการปนเปื้อนสารเคมีในนาข้าว และ 
     แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ชื่อ นางสาวขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2553 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 2549 วท.บ. (ฟิสิกส์ ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4063105 มลพิษทางอากาศ 3(2-2-5) 
  4063106 สัมมนาสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
  4063107 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(1-2-3) 
  
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4063201 การจัดการขยะ 3(2-2-5) 
  4062203 มลพิษทางน้ า 3(2-2-5) 
  4063312 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4063204 เทคโนโลยีการจัดการน้ าเสีย 3(2-2-5) 
  4063309 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4062204 มลพิษทางอากาศและเสียง 3(2-2-5) 
  4063208 สัมมนาสิ่งแวดล้อม 1(2-0-6) 
  4063315 พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4064301 วิศวกรรมบ าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5) 
  4064302 วิศวกรรมการก าจัดขยะ 3(2-2-5) 
   
ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

- การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากร
วิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (ระดับชาติ) “การตกสะสมของฝุ่นตกในเขตและบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร” 

- การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ระดับชาติ) “การศึกษาฝุ่นตกบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” 

- การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ระดับชาติ) “ความเข้มข้นโลหะหนักในฝุ่นตกจาก
แหล่งก าเนิด” 
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- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติ Reverse brain drain project (RBD-NSTDA) 
special conference cadmium in food and human health & technologies 
for environmental restoration and rehabilitation 2010 “Heavy metals in 
dust fall in Phitsanulok Areas” ภาคโปสเตอร์   

- การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 5 สิงหาคม 
2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร “การตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” 

- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติ “The 7th International Science, Social 
Science, Engineering and Energy Conference, November 24th -26th 2015 (I-
SEEC 2015)”  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม   “Efficiency of Antioxidant Compounds from  Macro Edible 
algae A Study of Fungi and Bacteria Air Conditioned and non-Air 
Conditioned Environments” ภาคโปสเตอร์   
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ชื่อ นายนเรศ  ข าเจริญ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
         2555        วท.ม.(การจัดการ                                  มหาวทิยาลัยนเรศวร 
                            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)              
 2550 วท.บ. (เคมี )   มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4063108  สถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4063710  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  4061101  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4062303  สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4063206 สถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4064201 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  4063305 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
  4063310 สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4063311 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
  4064202 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4063314 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  4062303 กฎหมาย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
 - 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

- การจ าลองสภาวการณ์โลกร้อนในพื้นท่ีปลูกข้าวเพ่ือประเมินผลกระทบที่มีต่อ อัตราผลผลิต 
คุณภาพสารอาหาร และการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมของข้าวหอมมะลิไทย  

- ผลของอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นระหว่างระยะการเจริญเติบโตต่างๆกันที่มีต่อถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 
60 
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- ผลกระทบของอุณหภูมิในบรรยากาศที่สูงขึ้นต่อองค์ประกอบผลผลิตและคุณภาพสารอาหารใน
ถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) พันธุ์เชียงใหม่ 60 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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