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มาตรฐานใกลเคียงกัน  จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  และมาตรา  
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         คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
จึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรข้ึน  โดยใชรางมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพ่ือเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2555 โดยยึดแนวทางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552    
ซ่ึงมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิต ใหมีความรู มีทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิสัยทัศน
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กอใหเกิดประโยชนแกสังคมและการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
 

  
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 

1.   ช่ือหลักสูตร  
   ภาษาไทย  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Environmental Sciences 
 
2.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
 ชื่อยอ (ไทย)  :   วท.บ.  (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :   Bachelor of Science (Environmental Sciences) 
 ชื่อยอ (อังกฤษ)  :   B.Sc. (Environmental Sciences) 
 
3.   วิชาเอก  
 ไมมี 

 

4.   จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

            ไมนอยกวา 140 หนวยกิต  
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
5.2 ภาษาท่ีใช   ภาษาไทย 
5.3 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรเฉพาะนักศึกษาไทย

หรือนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความรูภาษาไทย 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน เปนหลักสูตร เฉพาะของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549 

 6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป  

 6.3 คณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 1 /2555  

เม่ือวันท่ี  23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 

 6.4 สภาวิชาการ ไดกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 1 /2555 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 
 6 .5 สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุ มัติ/ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้ ง ท่ี  2/2555                
เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555  
    
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2557 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
  8.1 นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
  8.2 นักวิจัยดานสิ่งแวดลอม 
  8.3 ครู อาจารย 
  8.4 เจาหนาท่ีดูแล และตรวจสอบระบบบําบัดของเสียในสถานประกอบการ 
  8.5 เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  8.6 เจาหนาท่ีประจําบริษัทท่ีปรึกษาดานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  8.7 ประกอบอาชีพอิสระ 
 
9.   ช่ือ นามสกุล  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปท่ีจบ 

นายอนุชา  เกตุเจริญ ผูชวย
ศาสตราจารย  

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 
ศษ.บ.(วิทยาศาสตรกายภาพ) 
ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร 

2531 
2525 
2523 

นายนพรัตน  ไชยวิโน อาจารย วท.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ 

2549 
 

2545 
นางพิมประไพ พิพัฒนนวกุล อาจารย วท.ม. (การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2550 
 

2547 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 
   การพัฒนาดานเศรษฐกิจของไทยในอดีตเนนการสรางรายไดประชาชาติเปนหลัก มีการสงเสริม
การคาอยางเสรี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จนกระท่ังเกิดผล
กระทบตอความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกท้ังเกิดสภาพแวดลอมท่ีเปนมลพิษเนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก จนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีไมเคยเกิด
ข้ึนมากอน ซ่ึงสรางความเสียหายแกประเทศเปนอยางมาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
ฉบับท่ี 10 ไดมีแนวการพัฒนาในยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสราง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยมีจุดประสงค เพ่ืออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และยกระดับการสรางคุณคา และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
และเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีม่ันคง สมดุลและยั่งยืน  จากยุทธศาสตรดังกลาวนั้น จึงเปนขอมูลท่ีสําคัญในการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือสรางบุคลากรดานสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนา และการพัฒนางานวิจัยดานสิ่งแวดลอม
เพ่ือเปนสวนเสริมดานองคความรูในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม 
   
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
           ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร
สรางบุคลากรทางสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ มีความพรอม สามารถปฏิบัติงานไดทันที มีความเขาใจระบบใน
สิ่งแวดลอม สามารถวางแผนและดําเนินการแกปญหาสิ่งแวดลอมได สามารถพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพ  
งานดานวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
   12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
         โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีปรัชญามุงใหบัณฑิตเปนผูนําท่ีมีความตระหนักมี
คุณธรรม จริยธรรม  รู  รักษ เขาใจ  มีทักษะประสบการณ ในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและชุมชน  
เพ่ือใหปวงชนใชอยางยั่งยืน สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในดานการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การสรางองคความรูโดยใชทักษะประสบการณ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน  
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13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ีเปดสอน
เพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
 

 รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  ไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสร           
กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
 

 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน ไดแก กลุมวิชาแกน กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ กลุมวิชาเฉพาะ
ดานเลือก และกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ ดําเนินการสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี สวนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ดําเนินการโดยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดย
รวมมือกับแหลงฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม 
  

 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะอ่ืนๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนพิจารณาเลือกรายวิชา 
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หมวดที ่2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตร   
1.1 ปรัชญา 

             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  มีปรัชญามุงใหบัณฑิตเปนผูนําท่ีมีความตระหนักมีคุณธรรม จริยธรรม  รู รักษ เขาใจ  มีทักษะ
ประสบการณ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและชุมชน  เพ่ือใหปวงชนใชอยางยั่งยืน 
     

 1.2 ความสําคัญ 
           โปรแกรมวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงลงทุนขนาดใหญแหงใหมของประเทศไทยของผูประกอบการ
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเกษตรกรรมเพ่ือการคา ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จึงเปนโอกาสอันดีในการผลิตบัณฑิตทางดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนบุคลากรสนับสนุนการสงเสริม
และพัฒนาดังกลาวอยางยั่งยืน   
   

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร   
                เพ่ือผลิตบุคลากรวิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ใหมีคุณลักษณะดังนี้ 

          1.3.1 มีความรู  ทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ในการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   

1.3.2 มีเจตคติทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม สามารถ  
ทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือทํางานเปนหมูคณะได 

1.3.3 มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกลและ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
1.3.4 มีความรูในการวิจัยและเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูง 
1.3.5 สามารถประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ

กับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ท้ังภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอตนเองและสิ่งแวดลอม 
1.3.6 ผลิตบัณฑิตใหเหมาะสมกับการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เพ่ือรองรับการพัฒนาทาง 

ดานอุตสาหกรรม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

2.1  แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง 2.2  กลยุทธ 2.3  หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

      - ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 
ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

     - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตรท่ี
บูรณาการองคความรูท้ังในระดับทองถ่ินและสากล 

     - เอกสารหลักสูตร 
     - รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

     - ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

     - สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและ
วิจัยดานสิ่งแวดลอม 
 

     - จํานวนเงินวิจัยตออาจารยประจํา 
     - จํานวนโครงการวิจัยในแตละป 
     - ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

     - พัฒนาอาจารย ใหมีความรู                
ดานการเรียนการสอน การวิจยั และ
การบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

  พัฒนาบุคคลากรตามแผนของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยโปรแกรมฯมีหนาท่ี ดังน้ี 
     - สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ
และ/หรือ ระดับนานาชาติ 
     - สงเสริมการรวมประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
     - สงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ 
     - สงเสริมการทําวิจัยท่ีแกปญหาทองถ่ิน 
     - จัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงในการทําวิจัยและการ
เรียนการสอน 
     - การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย 

     - จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพ 
     - จํานวนการ เข ารวมประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
     - จํานวนอาจารย ท่ีไปเสนอผลงาน
วิชาการในระดับชาติ และ/หรือ ระดับ
นานาชาติ 
     - จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 

- พัฒนาอาจารยในการทํา 
ผ ล ง า น เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ใ ห ดํ า ร ง
ตําแหนงทางวิชาการ และการศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก 

  พัฒนาบุคคลากรตามแผนของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยโปรแกรมฯ มีหนาท่ี ดังน้ี 

- สงเสริมการอบรมเพ่ือพัฒนาผลงานสู  
ตําแหนงทางวิชาการ  

- สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับ 
ปริญญาเอก 

- จํานวนผลงานทางวิชาการท่ีเสนอ
เพ่ือพิจารณาใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

- จํานวนอาจารยท่ีศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก 

     - ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

     - สํารวจความตองการของนักศึกษาและผูสอน      - จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอย
กวา 1 ครั้ง/ป 
     - รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง
นอย 3 ประเดน็ คือ 
     - รูปแบบและลักษณะของปจจั ย
สนับสนุนท่ีเปนท่ีตองการ 
     - ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในการจัดการและการใชปจจัยสนับสนุน
อยางมีประสิทธิภาพ 
     - ความเปนไปไดในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนตามขอเสนอแนะ 
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หมวดที ่3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ  
                ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค  ซ่ึงในหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยท่ี 
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 

      1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน  
   อาจจะใหมีการเรียนภาคฤดูรอน โดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนผูพิจารณาความ
เหมาะสม 
 

      1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
            ใชระบบทวิภาคตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวน
รายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 
      2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาปกติท่ี  1  :  มิถุนายน - กันยายน 

 ภาคการศึกษาปกติท่ี  2  :  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

 ภาคฤดูรอน          :  มีนาคม – พฤษภาคม 
 

     2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

          2.2.2 เปนผู มีคุณสมบัติ อ่ืนครบถวน  ตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเรื่องการรับนักศึกษา 
 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

          ความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1 การจัดอบรมปรับพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษแกนักศึกษา 
กอนเริ่มภาคเรียนแรก 

 2.4.2   อาจารยประจําสาขาวิชาใหคําปรึกษาหรืออธิบายเพ่ิมเติม ท้ังแนะนําใหไปศึกษาเพ่ิมเติมดวย
ตนเองจากหนังสือ/ตํารา/ระบบอินเตอรเน็ต 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
         

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปท่ี 2 - 35 35 35 35 
ชั้นปท่ี 3 - - 35 35 35 
ชั้นปท่ี 4 - - - 35 35 

รวมจํานวนนักศึกษา 35 70 105 140 140 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวา 

จะจบการศึกษา 
- - - 35 35 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
งบประมาณตามแผนเปนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 

รายการ 
ปงบประมาณ (หนวย : บาท) 

2555 2556 2557 2558 2559 

คาวัสดุ  100,000    200,000   300,000   400,000 500,000 

คาใชสอย   50,000    100,000   150,000   200,000 250,000 

คาตอบแทน   50,000    100,000   150,000   200,000 250,000 

รวมท้ังส้ิน 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 

  (ไมรวมเงินเดือนของอาจารยและเจาหนาท่ีบุคลากร และงบประมาณดานครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งกอสราง) 

* ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 5,714 บาท/คน/ป  
 

2.7 ระบบการศึกษา  
          ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
      การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ควรไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและมีการดําเนินการท่ีเปนไปตามระเบียบขอบังคับ วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน และการ
ยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร   

 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร                  ไมนอยกวา 140    หนวยกิต 

 

 3.1.2. โครงสรางหลักสูตร 
 

  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  จํานวน  30     หนวยกิต 
  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    จํานวน    12      หนวยกิต 

  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   จํานวน     6       หนวยกิต 
  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร   จํานวน     6      หนวยกิต  
  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน     6      หนวยกิต  
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา   จํานวน 104     หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาแกน  จํานวน          18     หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะ จํานวน          74     หนวยกิต 
    ซ่ึงประกอบดวย 

- วิชาบังคับ                                              จํานวน        56      หนวยกิต 
        - วิชาเลือก                                 จํานวน ไมนอยกวา        18     หนวยกิต 

                   2.3 กลุมวิชาทักษะภาษาและการส่ือสารทางวิทยาศาสตร จํานวน      6     หนวยกิต 
                    2,4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา     จํานวน      6     หนวยกิต          

                 โดยใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

   2.4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

        - เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                          จํานวน   1      หนวยกิต 

        - การฝกประสบการณวิชาชีพ            จํานวน   5      หนวยกิต 

   2.4.2 สหกิจศึกษา 

 - สหกิจศึกษา            จํานวน    6     หนวยกิต 

 

           3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา                     จํานวน            6     หนวยกิต 
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        3.1.3. รายวิชาในหลักสูตร 
              1. รหัสรายวิชา การกําหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                  
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดจําแนกไดดังตอไปนี้ 

 1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

      เลขรหัสวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้  
 

     เลขรหัสสามตัวแรก     หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     เลขรหัสตัวท่ี  สี ่    หมายถึง  ชั้นปท่ีเปดสอน 

     เลขรหัสตัวท่ี หา    หมายถึง  ลักษณะวิชา โดยกําหนดดังนี้  

      เลข  1   หมายถึง  กลุมวิชาภาษาไทย 

      เลข  2              หมายถึง           กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

      เลข  3   หมายถึง  กลุมวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ  

      เลข  4   หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

      เลข  5   หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

      เลข  6   หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

      เลข  7   หมายถึง  กลุมวิชาคอมพิวเตอร  

       เลข  8   หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

       เลขรหัสตัวท่ีหกและเจ็ด   หมายถึง  ลําดับรายวิชา  

                      1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
                       เลขรหัสวิชาเฉพาะ ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
 

                                                             เลขรหัสตัวแรก       หมายถึง           หมวดวิชาวิทยาศาสตร         

                              เลขรหัสตัวท่ีสองและสาม   หมายถึง           สาชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

                              เลขรหัสตัวท่ี  สี ่    หมายถึง  ชั้นปท่ีเปดสอน  

       เลขรหัสตัวท่ี หา              หมายถึง ลักษณะวิชา โดยกําหนดดังนี้  

                                  เลข  1   หมายถึง  กลุมวิชาบังคับ 

        เลข  2              หมายถึง           กลุมวิชาเลือก กลุมวิชา วิทยาศาสตร   

                                                                                     สิ่งแวดลอมประยุกต 

        เลข  3   หมายถึง  กลุมวิชาเลือก กลุมวิชา ทรัพยากร 

                                                                                     และการจัดการ 

        เลข  4   หมายถึง  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

     เลขรหัสตัวหกและเจ็ด      หมายถึง  ลําดับรายวิชา 
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          2. ช่ือรายวิชา 
 

          1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา            30 หนวยกิต 
        1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                      12 หนวยกิต 
 

  วิชาบังคับ  เรียน               6 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English 

3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

             
 วิชาเลือก  เรียนไมเกิน             6   หนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

1541001 ทักษะการใชภาษาไทย 
Thai Language Skills 

3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 
Language and Communication for Specifics 
Purposes 

3(3-0-6) 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในทองถ่ิน 
Language and Communication in Local Community 

3(3-0-6) 

1561001 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Japanese Language 

3(3-0-6) 

1571001 การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Japanese Language 

3(3-0-6) 

1691001 การฟงและการพูดภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

3(3-0-6) 

 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน  9  หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

1001003 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 

3(3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
Critical Thinking Skills 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย 
Ethics and Human Being 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคนควา 
Information for Research and Study 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 
Aesthetics of Visual Art 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Drama 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3561001 ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม 
Leadership and Contemporary Management 

3(3-0-6) 

                      
                     1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 
Thai Social Economy 

3(3-0-6) 

2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
Social Equity and Peace 

3(3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 
Civics and Social Responsibility 

3(2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตนและทองถ่ินภิวัตน 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 
Thai and Global Society 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย ชุมชน  และสิ่งแวดลอม 
Human Being Community and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

2551002 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2561001 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

3541001 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

Entrepreneurship 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy   

3(3-0-6) 

                     
                 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
                ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Sports and Recreation for Quality of Life 

3(2-2-5) 

1161002 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
Science and Technology for Development 

3(3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 Conservation Environments and Natural Resources               

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
Fundamental Mathematics 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา 
Computer Skills and Information Technology for 
Students 

3(2-2-5) 

 4121002 การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร 
Word Processing and Presentation 

  3(2-2-5) 

4121004 ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล 
Skills of Spreadsheet and Data Management 
Applications          

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน 
Agriculture in Daily Life  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

5501002 เทคโนโลยีทองถ่ิน 
Local Technology 

3(3-0-6) 

 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                        จํานวน               104   หนวยกิต 
    ประกอบดวยกลุมวิชาดังตอไปนี้ 
 

      2.1 กลุมวิชาแกน                                                               18    หนวยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 

4011103 ฟสิกสท่ัวไปและปฏิบัติการ 
General Physic and Laboratory 

4(3-3-7) 

4021103 เคมีท่ัวไปและปฏิบัติการ 
General  Chemistry  and Laboratory 

4(3-3-7) 

4031103 ชีววิทยาท่ัวไป และปฏิบัติการ 
General  Biology  and Laboratory 

4(3-3-7) 

4063108 สถิติสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 Statistics in Environmental Science Research 
3(2-2-5) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1                                                         
Calculus and Analytic Geometry 1 

3(3-0-6) 

 

     2.2 กลุมวิชาเฉพาะ                                                             74    หนวยกิต 
                        1)  กลุมวิชาบังคับ                    เรียนไมนอยกวา                 56    หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Science Foundation 

3(2-2-5) 

4061102 โลกศาสตรสภาวะแวดลอม  
Environmental Earth Science 

3(2-2-5) 

4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม  
Environmental Ecology 

3(2-3-6) 

4062101 จุลชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ 
Microbiology and Laboratory  

3(2-2-5) 

4062102 เคมีสิ่งแวดลอม  
Environmental Chemistry 
 
 

3(2-2-5) 
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                         2) กลุมวิชาเลือก   เรียนไมนอยกวา                                   18   หนวยกิต        
โดยเลือกเรียนในกลุมวิชา ดังตอไปนี้ 
 

                                                    2.1) กลุมวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประยุกต   เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

4062201 พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและปฏิบัติการ 
Environmental Toxicology and Laboratory 
 
 

3(2-2-5) 

4062103 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน  
Land  Use  Planning  

3(2-2-5) 

4062104 การแปลความหมายแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ 
Map and Aerial Photography Interpretation          

3(2-2-5) 

4062105 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Economics 

3(3-0-6) 

4062106 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 
Environmental Microbiology  

3(2-2-5) 

4062107 หลักการจัดการลุมน้ํา 
Principles of Watershed Management 

3(2-2-5) 

4063101 ดินและมลพิษทางดิน 
Soil and soil pollution 

3(2-2-5) 

4063102 มลพิษทางน้ํา 
Water Pollution 

3(2-2-5) 

4063103 การจัดการขยะ 
Solid  Waste  Management 

3(2-2-5) 

4063104 การอนุรักษดินและน้ํา 
Soil and Water Conservation 

3(3-0-6) 

406 3105 มลพิษทางอากาศ 
Air Pollution 

3(2-2-5) 

4063106 สัมมนาสิ่งแวดลอม 
Seminar  in  Environment 

2(1-2-3) 

4063107 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Research Methodology 

3(1-2-6) 

4064101 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
Basic Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5) 

4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม 
Environmental Research 

3(1-2-6) 
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4063202 มลพิษสิ่งแวดลอม  
Environmental Pollution 

3(2-2-5) 

4064203 การควบคุมมลพิษ 
Pollution Control 

3(2-2-5) 

4062204 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดลอม   
Environmental  Health  Approach 

3(3-0-6) 

4063205 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
Environmental Sanitation 

3(2-2-5) 

4063206 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม 
Health Approach and Environmental Safety 

3(2-2-5) 

4064207 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
Environmental  Health  Planning  and Supervision 

3(2-2-5) 

4062208 พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
7TFundamentals of Environmental Engineering 

3(2-2-5) 

4063209 วิศวกรรมบําบัดน้ําเสีย 
Wastewater Treatment Engineering 

3(2-2-5) 

4063210 วิศวกรรมการกําจัดขยะ 
 Solid Waste  Management  Engineering               

3(2-2-5) 

4064211 วิศวกรรมการควบคุมมลภาวะอากาศ 
Air Pollution Control Engineering 

3(2-2-5) 

4062212 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม 
Environmental Pollution Control Technology 

3(2-2-5) 

4063213 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
Environmental Survey and Monitoring 

3(2-2-5) 

4063214 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย  
7TWaste7T8Tw7T8Tater Treatment Technology 

3(2-2-5) 

4064215 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 
Environmental Modeling 

3(2-2-5) 

4062216 การสํารวจสิ่งแวดลอมระยะไกล  
Environment Remote Sensing 

3(2-2-5) 

4063217 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม 
Geographic  Information  Technology                
for Environment 

3(2-2-5) 

4063218 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากร 
6TThe application 6T 6Tof GIS 6T 6Tfor 6T 6Tnatural resource 
management 
 

3(2-2-5) 
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4064219 การจัดการระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม  
Environment Database and  Information System 
Management 

3(2-2-5) 

4063220 นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  
Environmental Policy and Planning 

3(3-0-6) 

4063221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7TManagement of Natural Resources 7T8T 7T8Tand 
Environment 

3(3-0-6) 

4064222 การบริหารงานสิ่งแวดลอม 
Environmental Administration          

3(3-0-6) 

                     
                          2.2) กลุมวิชา ทรัพยากรและการจัดการ    เรียนไมนอยกวา     9   หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4062301 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ 

7TForest Resources 7T8T 7T8Tand Management 
3(2-2-5) 

4062302 สมุทรศาสตรสิ่งแวดลอม  
7TOceanographic 7T8T 7T8TEnvironment 7T  

3(2-2-5) 

4062303 สารพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
Toxicity and Environmental Impact 

3(2-2-5) 

4062304 นิเวศวิทยาเขตรอน 
Tropical Ecology 

3(2-2-5) 

4062305 พลังงานกับสิ่งแวดลอม  
Energy and Environment   

3(2-2-5) 

4062306 การจัดการคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Science  for Champing 
Management 

3(2-2-5) 

4063301 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
Biodiversity Conservation  

3(2-2-5) 

4063302 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
Eco-Tourism 

3(2-2-5) 

4063303 การสงเสริมและการเผยแพรทางดานสิ่งแวดลอม 
Environmental  Extension               

3(2-2-5) 

4063304 ลุมน้ําปงศึกษา 
Ping Watershed Study 

3(2-2-5) 

4063305 ทรัพยากรน้ําและการจัดการ  
Water Resources and Management 
 
  

3(3-0-3) 
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4064301 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ 
Recreation  Resources  and  Management  

3(3-0-3) 

4064302 หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา  
Principle of Environmental Education 

3(2-2-5) 

4064303 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา  
Environment and Development 

3(3-0-6) 

4064304 การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 
Natural and Cultural Heritage Conservation  

3(2-2-5) 

4064305 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ 
Chemical Analysis of Pollutants 

3(2-2-5) 

4064306 ผังเมืองและการจัดการ  
7TUrban Planning7T8T 7T8Tand Management 

3(2-2-5) 

             
                    2.3   กลุมทักษะทางภาษาและการส่ือสารทางวิทยาศาสตร              6   หนวยกิต 
  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

 4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 
English for Sciences 

3(3-0-6) 

4063109 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   
English for Environmental Sciences 

3(3-0-6) 

 
                    2.4   กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา          6   หนวยกิต                            

โดยใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

                      1)  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                             6   หนวยกิต 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ชม.) 

4064401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Preparation for Professional Experience Practice in 
Environmental Science  

1(90) 

4064402 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Professional Experience Practice in Environmental 
Science 

5(450) 

  

 

 

 



19 

 

 
  

                        2)   สหกิจศึกษา                                                          6    หนวยกิต 

  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ชม.) 

4064403 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(540) 

  
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        ไมนอยกวา      6   หนวยกิต 

 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตองไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว จํานวน ไมนอยกวา 6 
หนวยกิต และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
 
3.1.4 แสดงตัวอยางแผนการศึกษา  

ปท่ี  1 / ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
4031103 ชีววิทยาท่ัวไป และปฏิบัติการ      4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0-6) 
4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
4061102 โลกศาสตรสภาวะแวดลอม  3(2-2-5) 

รวม 22 หนวยกิต 

 

ปท่ี  1 / ภาคการศึกษาท่ี  2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
4011103 ฟสิกสท่ัวไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 
4021103 เคมีท่ัวไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 
4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

รวม 20 หนวยกิต 
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ปท่ี  2 / ภาคการศึกษาท่ี  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี  2 / ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
4062106 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
4062107 หลักการจัดการลุมน้ํา  3(2-2-5) 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเลือก กลุมท่ี 1  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือก กลุมท่ี 2  3(x-x-x) 

 รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี  3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

4063101 ดินและมลพิษทางดิน 3(2-2-5) 
4063102 มลพิษทางน้ํา 3(2-2-5) 
4063103 การจัดการขยะ 3(2-2-5) 
4063109 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเลือก กลุมท่ี 1  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือก กลุมท่ี 2  3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี        3(x-x-x) 

 รวม 21 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
4062101 จุลชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
4062102 เคมีสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
4062103 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน  3(2-2-5) 
4062104 การแปลความหมายแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ   3(2-2-5) 
4062105 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี  3 / ภาคการศึกษาท่ี  2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

4063104 การอนุรักษดินและน้ํา 3(3-0-6) 
4063105 มลพิษทางอากาศ 3(2-2-5) 
4063106 สัมมนาสิ่งแวดลอม 2(1-2-3) 
4063107 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(1-2-6) 
4063108 สถิติสําหรับการวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือก กลุมท่ี 1  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือก กลุมท่ี 2  3(x-x-x) 

 รวม 20 หนวยกิต 

 

ปท่ี  4 / ภาคการศึกษาท่ี  1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

4064101 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  3(2-2-5) 
4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม 3(1-2-6) 
4064401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 
1(90) 

xxxxxxx เลือกเสรี      3(x-x-x) 
 รวม 10 หนวยกิต 

 

ปท่ี  4 / ภาคการศึกษาท่ี  2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ชม.) 

4064402 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 5(450) 

 รวม 5  หนวยกิต 

 

  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   
     ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ช่ือ สกุล ตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

 

หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร  ในภาคผนวก 

ลําดับ 
 

ช่ือ – นามสกุล 
 

ตําแหนง
วิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห 

2555 2556 2557 2558 

1 นายอนุชา  เกตุเจริญ 
 

ผศ. 
ระดับ 8 

วท.ม. 
ศษ.บ.  
ค.บ. 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรกายภาพ 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วิทยาลัยครูกําแพงเพชร 

2531 
2525 
2523 

12 12 12 12 

2 นายนพรัตน  ไชยวิโน 
 

อาจารย 14วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
เคมี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 

2549 
 

2545 

12 12 12 12 

3 นางสาวอภิชญา  เตชิตคุนานนท อาจารย วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 
2552 

12 12 12 12 

4 นางพิมประไพ  พิพัฒนนวกุล 

 
อาจารย วท.ม. 

 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
ภูมิศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
 

2547 

12 12 12 12 

5 นางสาวขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ อาจารย วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2550 

12 12 12 12 

6 นางสาววิไลลักษณ  สวนมะลิ อาจารย วท.ม. 
ค.บ. 

 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2547 
 

2541 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ 
 

ช่ือ – นามสกุล 
 

ตําแหนง
วิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห 

2555 2556 2557 2558 

1 นายอนุชา  เกตุเจริญ 
 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ม. 
ศษ.บ.  
ค.บ. 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรกายภาพ 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วิทยาลัยครูกําแพงเพชร 

2531 
2525 
2523 

12 12 12 12 

2 นายนพรัตน  ไชยวิโน 
 

อาจารย 14วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เคมี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 

2549 
 

2545 

12 12 12 12 

3 นางสาวอภิชญา  เตชิตคุนานนท 
 

อาจารย วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 
2552 

12 12 12 12 

4 นางพิมประไพ พิพัฒนนวกุล 

 
อาจารย วท.ม. 

 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ภูมิศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 
 

2547 

12 12 12 12 

5 นางสาวขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ 
 

อาจารย วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2550 

12 12 12 12 

6 นางสาวปรัชญา ชะอุมผล ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

วท.บ. 

การสอนชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2539 

2530 

12 12 12 12 

7 นายไพโรจน  เอกอุฬาร     

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

กศ.บ. 

การสอนฟสิกส 

ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 

2530 

12 12 12 12 
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ลําดับ 
 

ช่ือ – นามสกุล 
 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห 

2555 2556 2557 2558 

8 นางขวัญดาว  แจมแจง  

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

ยุทธศาสตรการบริหาร

และพัฒนา 

 เคมี 

 เคมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2555 

 

2542 

2538 

12 12 12 12 

9 นางสาวสุวิชญา รอดกําเนิด  อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ตะวันออก วิทยาเขต

บางพระ  ชลบุรี 

2553 

2548 

12 12 12 12 

10 นางสาววิไลลักษณ สวนมะล ิ อาจารย วท.ม. 

 

ค.บ. 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2547 

 

2541 

12 12 12 12 
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    4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
  

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 ในชั้นปท่ี 4 นักศึกษาจะไดฝกประสบการณภาคสนามกับองคกรภาครัฐ หรือเอกชนท่ีเก่ียวกับ

วิชาชีพดานสิ่งแวดลอม กอนเขาสูการปฏิบัติงานจริง โดยใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนในรายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ รายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงมีเปาหมายใหนักศึกษาไดเกิด
การเรียนรูจากการฝกประสบการณวิชาชีพ ดังนี้ 

1) มีทักษะการปฏิบัติงาน จากองคกรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

2) การประยุกตใช และการบูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือแกปญหางานทางดานสิ่งแวดลอมได
อยางเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 
5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
6) ใชจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคูกับการปฏิบัติงาน 

 

     4.2  ชวงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 4 
 

    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา             

540 ชั่วโมง สวนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม จะตองมีเวลาฝกงาน ไมนอยกวา 450 
ชั่วโมง  
 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
การดําเนินการวิจัยหรือโครงงานของนักศึกษา ตองเปนเนื้อหาท่ีเก่ียวของทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม ซ่ึงมาจากการนําความรูจากภาคทฤษฎี การฝกในหองปฏิบัติการ และการฝกในภาคสนามมา
ประยุกตใชในการดําเนินการ โดยมุงสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหรือการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม  ท้ังนี้
ในการดําเนินการวิจัยหรือโครงงานดังกลาวตองเปนไปตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดข้ึน 

 

5.1  คําอธิบายโดยยอ  
      งานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของนักศึกษา เปนงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีนักศึกษาสนใจ

หรือเปนปญหาท่ีนักศึกษาสนใจ โดยประยุกตใชความรูจากภาคทฤษฎี การฝกในหองปฏิบัติการ และการ
ฝกในภาคสนาม ซ่ึงนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการดําเนินงานวิจัย ประโยชนท่ีจะไดรับ
จากงานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยท่ีสามารถดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

1) การใชความรู ทักษะปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมในการวิเคราะห สังเคราะหองคความรูดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

2) การใชทักษะการคนควาขอมูลสารสนเทศประกอบการวิจัย 
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3) การวิจัยท่ีมุงประเด็นการสรางองคความรูในการพัฒนาและแกปญหาดานสิ่งแวดลอม  
4) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล และการประเมินผลการวิจัย 

 

5.3  ชวงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปการศึกษาท่ี 4 

 

5.4  จํานวนหนวยกิต 
  5  หนวยกิต 
 

5.5  การเตรียมการ  
  มีการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา โดยการจัดเตรียม

อาจารยประจําวิชา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญตามประเด็นงานวิจัย การจัดเตรียมเอกสาร สื่อ 
แหลงขอมูลการคนควางานวิจัย กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา การจัดปฏิทินนําเสนอผลงานเพ่ือติดตาม
ความคืบหนาของการดําเนินการวิจัย 

 

5.6  กระบวนการประเมินผล   
1) การประเมินผลการนําเสนอความกาวหนาและการประเมินผลรายงานความกาวหนาของ

งานวิจัย   
2) การประเมินผลการนําเสนอผลการดําเนินการวิจัยและการประเมินผลรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ 
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หมวดที่ 4    ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

1. ดานบุคลิกภาพ  การเสริมสรางบุคลิกภาพของนักสิง่แวดลอม 

- มีภาวะผูนํา 

- มีระเบียบวินัย  

- มีมนุษยสมัพันธท่ีดี  

- การรูจักวางตัวในการทํางาน 

- รูรักษสิ่งแวดลอม 

2. ดานความรับผิดชอบ การสงเสริมการมสีวนรวมในกิจกรรมของนักศึกษา 

- การทํางานเปนกลุม 

- การสรางกฎกติกาในการเรียน และการทํางานอยางมีสวนรวม  

3. ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณธรรม  จริยธรรม และจติสํานึก

การอนุรักษสิ่งแวดลอม  

การสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      -    การสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ และจติสํานึกการอนุรกัษไปในเน้ือหา

ความรูท่ีสอนในหองเรยีน 

      -    การจัดกิจกรรมทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

      -    การจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      -    การจัดกิจกรรมท่ีเนนความเสยีสละเพ่ือสวนรวม 

4. การเรียนรูดวยตนเอง และทักษะ

การใชเทคโนโลย ี

การสงเสริมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

      -    การจัดการเรียนการสอน โดยใชวิธีการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 

      -    การจัดกิจกรรมเสรมิทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการคนควา และการนําเสนอ  

      -    การจัดการเรียนการสอนและใหความรูทางอินเตอรเน็ต 

      -    การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

5. ความสามารถในการประยุกตใช

ความรูดานสิ่งแวดลอมจากการ

เรียนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ 

การจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนการปฏิบัตจิริง 

      -  การกําหนดเน้ือหารายวิชาท่ีมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิต ิ

      -  การจัดกิจกรรมภาคสนามเพ่ือเสริมการเรียนรู 

      -  การทํางานวิจัยของนักศึกษา 

      -  การสงเสรมิใหนักศึกษามสีวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ 

6. มีทักษะในดานการทํางานเปนทีม  สงเสรมิการจัดกระบวนการทํางานเปนกลุม  

-  ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการบริการวิชาการ มีการเปดโอกาสให 

 นักศกึษามีสวนรวมในการทํางานเปนกลุมในทุกกระบวนการ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

    

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

กลยุทธการสอน 
 

การประเมินผลการเรียนรู 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   1.2 มีระเบียบวินัย อดทน 
ขยัน ซ่ือสัตย 

   1.3 มีความเสียสละมีจิต
สาธารณะ เปนแบบอยางท่ีดี    
มีความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน 
และเขาใจโลก 

   1.4 รูจักความจริงของชีวิต 
คุณคาของความเปนมนุษย 
ดําเนินชีวิตโดยพ้ืนฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 ใหความสําคัญในวินัยการ 
ตรงตอเวลา การสงงานภายใน
เวลาท่ีกําหนด       

      1.2 เปดโอกาสใหนักศึกษาจัด
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม  
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา  
และความเสียสละ 
     1.3 สอดแทรกความซ่ือสัตย
ตอตนเอง สังคม 

       1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
     1.5 เนนเรื่องการแตงกาย
และปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ถูกตอง
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย    

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การขานชื่อ การให
คะแนนการเขาชั้นเรียนและการ
สงงานตรงเวลา 
     1.2 พิจารณาจากผลการ
เขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
     1.3 สั งเกตพฤติ กรรมของ
นั กศึ กษาในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ  
อยางตอเนื่อง 
 

2.  ดานความรู 
       มีความรูในศาสตร สาขา
ตางๆ เพ่ือแกปญหาและการ
ดําเนินชีวิตในสังคม ดังตอไปนี้ 
      2.1 คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
      2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
      2.3 มนุษยศาสตร  และ
สังคมศาสตร 
      2.4 ภาษา 

2.  ดานความรู 
      2.1 ใชการสอนหลายรูป 
แบบ  โดยเนนหลักทางทฤษฎี
และการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดองค
ความรู 
      2.2 มอบหมายใหทํารายงาน 
      2.3 จัดให มีการเรียนรู
จากสถานการณจริง โดยการ 
ศึกษาดูงาน 

2.  ดานความรู 
     2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
     2.2 พิจารณาจากรายงานท่ี
มอบหมาย 
     2.3 ประเมินจากรายงาน
ผลการศึกษาดูงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

กลยุทธการสอน 
 

การประเมินผลการเรียนรู 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
     3.1  สามารถคนหาขอ   
เท็จจริงทําความเขาใจ ประเมิน
ขอ มูลจากหลักฐานและนํ า
ขอสรุปมาใชประโยชนได 
    3 . 2  ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า 
วิ เ ค ร าะห ป ญหา ท่ี ซั บซ อน   
และ เสนอแนวทา งแก ไ ข ท่ี
สรางสรรค 

3. ดานทักษะทางปญญา 
    3.1 สงเสริมการเรียนรูจาก
การแกปญหา (Problem Based  
Instruction) 
    3.2 ใหนักศึกษาปฏิบัติการ
จากสถานการณจริง 
    3.3. มอบหมายงานท่ีสงเสริม
การคิดวิเคราะหและสังเคราะห 

3. ดานทักษะทางปญญา 
    3.1ประเมินจากการรายงาน
ผลการดํ า เนินงานและการ
แกปญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ 
การจากสถานการณจริง 
    3.3ประเมินจากการทดสอบ 
 

4.ดานทักษะความสัมพันธ
ร ะหว า ง บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 มีทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ไดแก ภาวะผูนํา
และการบริหาร การจัดการ 
ความเขาใจ วัฒนธรรมและ
สังคมท่ีแตกตาง ความสามารถ
ในการทํางานและแกปญหา
กลุมได 
      4.2  มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ไดแก ความรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
การพัฒนาตนเองดานอารมณ 
การพัฒนาตนเองดานสังคม     
      4.3  มีความรับผิดชอบตอ
สังคม ไดแก รักและภาคภูมิใจ
ในทองถ่ิน สถาบัน 

4 .ด าน ทักษะความ สัม พันธ
ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
    4.1 กําหนดการทํางานกลุม
โดยใหหมุนเวียนการเปนผูนําและ
ผูรายงาน 
    4.2 ใหคําแนะนําในการเขา
รวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ใหความสําคัญในการ
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบและ
การใหความรวมมือ 
    4.4 มอบหมายงานให
สัมภาษณบุคคลตาง ๆ 

4.ดานทักษะความสัมพันธ
ร ะ หว า ง บุ ค คลแล ะค วา ม
รับผิดชอบ 
      4.1ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
ร า ย ง าน หน า ชั้ น เ รี ย น โ ด ย
อาจารยและนักศึกษา 
      4.2 พิจารณาจากการเขา
รวมกิจกรรมของนักศึกษา 
      4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม      
      4.4 ประเมินจาการ
สังเกตพฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

กลยุทธการสอน 
 

การประเมินผลการเรียนรู 
 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5 .1  มี ทักษะในการคิด
วิเคราะห ใชเทคนิคทางสถิติ
หรื อคณิตศาสตร ในการแก 
ปญหาและการตัดสิน ใจ ใน  
การดํารงชีวิต 
    5.2  มีทักษะในการติดตอ 
สื่อสาร ท้ังการฟง พูด อาน 
เขียน และเลือก ใชรูปแบบ 
การนําเสนอได เหมาะสมท้ัง
ภ าษา ไทย  และภ าษาต า ง 
ประเทศ 

     5 . 3   มี ทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สืบคน  คนคว าแหล งข อ มูล 
ความรู และเรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดถึง
รูเทาทันการสื่อสารจากแหลง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 สงเสริมใหเห็นความสําคัญ 
และฝ ก ให มี การตั ดสิ น ใจบน
ฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานคนควา
องคความรูจากแหลงขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ ใหนักศึกษา
นําเสนอหนาชั้น 
     5.3 การใ ช ศั ก ย ภ า พ
ท า ง ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร  แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศในการ
นําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 
      5.4 ฝกการนําเสนองานโดย
เนนความสําคัญของการใชภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ประเมินจากผลงาน
และการนําเสนอผลงาน 
       5.2 สังเกตการณปฏิบัติงาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  

• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ
ทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                                   

1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  

1541001  ทักษะการใชภาษาไทย                 

1541002  ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ                 

1541003  ภาษาและการสื่อสารในทองถ่ิน                 

1561001  การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร                 

1571001  การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                 

1691001  การฟงและการพูดภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร                 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ
ทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชามนุษยศาสตร                   

1001003  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                 

1001004  ทักษะกระบวนการคดิอยางวิจารณญาณ                 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย                 

1511002  ความจริงของชีวิต                 

1521001  พุทธศาสน                                                                                    

1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคนควา                 

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                   

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                 

2061001  สังคีตนิยม                 

3561001  ภาวะผูนําและการจัดการสมยัใหม                 

กลุมวิชาสังคมศาสตร                   

2501001  เศรษฐกิจสังคมไทย                 

2501002  ความเปนธรรมทางสังคมและสันตภิาพ                 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ
ทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2501003  พลเมืองกับความรับผดิชอบตอสังคม                 

2521001  โลกาภิวัตนและทองถ่ินภิวัตน                 

2531001  สังคมไทยกับสังคมโลก                 

2541001  มนุษย ชุมชน  และสิ่งแวดลอม                 
2541002  การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน                 

2551002  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครองไทย                 

2561001  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป                 

3541001  การเปนผูประกอบการ                 

3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจาํวัน                 

3591002  เศรษฐกิจพอเพียง                   

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี                 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต                 

1161002  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ                 

4001001  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา                 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ
ทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4001002  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน                 

4001003  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                                  

4091001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                 

4091003  คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ                 

4121001  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีําหรับนักศึกษา                 
4121002  การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวย  
              คอมพิวเตอร 

                

4121004  ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคาํนวณและจดัการขอมลู                           

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต                 

5001001  เกษตรในชีวิตประจําวัน                 

5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน                 

5501002  เทคโนโลยีทองถ่ิน                 
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ 

 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   

 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

กลยุทธการสอน 
 

การประเมินผลการเรียนรู 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซ่ือสัตยสุจริต 

    1.2 มีระเบียบวินัย 
    1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
    1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
    1.5 มีจิตสาธารณะ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1 . 1  กําหนด ให ทุ ก ร าย  วิ ช า
สอดแทรกสาระและกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีใหผูเรียนตระหนักใน
คุณคาของคุณธรรม จริยธรรม การมี
จิ ตสํ านึ กตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ การเสียสละ 
     1.2 กําหนดใหเปนวัฒนธรรม
องคกรท่ีปลูกฝงความมีระเบียบวินัย 
เชน การเขาชั้นเรียนตรง เวลา แตง
กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
สวนความซ่ือสัตย เชน การไมทุจริต
การสอบ  
    1.3 การจัดกิจกรรมเสริม
คุณธรรม  และจริ ยธรรม ได แก 
กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนแก
สาธารณะ กิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุม 
    1.2 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู เรียน 
เชน การเขาชั้นตรงเวลา สงงาน
ตรงเวลาและครบถวน เปนตน  
และอัตราการทุจริตมีปริมาณนอย  
    1.3 ประ เ มิน โดยการวั ดผล
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณจริง 
 

2.  ดานความรู 
  2.1  มีความรูในหลักการและทฤษฎี
ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  2.2 มีความรู พ้ืนฐานทางดาน
วิชาการ ท่ีจะนํามาอธิบายหลักการ
และทฤษฏีในศาสตรของตน 
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทาง
วิ ช าการโดย เฉพาะอย า งยิ่ ง ด าน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
2.4 มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ท่ีจะ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.  ดานความรู 
     จัดการเรียนการสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรูและ
ประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับ
ความรูและประสบการณใหมใน
รายวิชาท่ีสอนไดอยางกลมกลืน และ
เนนการปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจไดอยางแทจริง 

2.  ดานความรู 
     2.1 ประเมินดวยการสอบ 
ปลายภาคการศึกษา 
     2.2 ป ร ะ เ มิ น จ า ก ง า น ท่ี
มอบหมายให ไปศึกษา คนคว า
เ พ่ิม เติม  ท้ั งร ายบุคคลและใน
ลักษณะกลุม 
     2.3 ประ เ มิน จาก ง านหรื อ
กิจกรรมท่ีปฏิบัติจริง   

     2.4 ประเมินการบูรณาการการ
นําความรูและประสบการณเดิมกับ
ความรูและประสบการณใหมไปใช
ในงานและกิจกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

กลยุทธการสอน 
 

การประเมินผลการเรียนรู 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
   3.1 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร 
   3.2 นําความรูทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ไปประยุกต กับ
สถานการณตางๆ ได อยางถูกตอง
และเหมาะสม 
   3.3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะห 
แ ล ะ สั ง เ ค ร า ะ ห ค ว า ม รู จ า ก
แหลงขอมูลตางๆ ท่ีหลากหลายได
อยางถูกตองและสรางสรรค 

3. ดานทักษะทางปญญา 
    3.1 สงเสริมการเรียนรูจากการ
แกปญหา (Problem Based  Instruction) 
    3.2  ใหนักศึกษาทําปฏิบัติการ 
    3.3  มอบหมายงานท่ีสงเสริมการคิด
วิเคราะหและสังเคราะห 

3. ดานทักษะทางปญญา 
    3.1  ประเมินจากการรายงาน
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
แกปญหา 
    3.2 ประเมินผลการทํา
ปฏิบัติการ  
    3.3  ประเมินจากการทดสอบ 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 มีภาวะผูนํา โดยสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและ
สมาชิกท่ีดี 
    4.2 มีความรับผิดชอบตอสังคม
และองคกร 
    4 . 3  สามารถปรั บตั ว เ ข า กับ
สถานการณและวัฒนธรรมของ
องคกรท่ีไปปฏิบัติงาน 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 กําหนดการทํางานกลุมโดยให
ทุกคน ไดเปลี่ยนบทบาทการเปนผูนํา
และผูรายงาน 
    4.2 ใหความสํา คัญในการแบง
หนาท่ีความรับผิดชอบและการให
ความรวมมือ 
    4.3 ใหเรียนรูธรรมชาติของความ
ขัดแยง และฝกใหแกปญหากรณีความ
ขัดแยง 

4 .  ด า น ทั กษะความ สัม พันธ
ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการรายงาน
โดยอาจารยและนักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา 
       4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุม      
       4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

กลยุทธการสอน 
 

การประเมินผลการเรียนรู 
 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.1 สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เ พ่ือการ
วิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา
และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
    5.2 มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาไทยไดอย างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสม 
   5.3 มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน 
เพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสมและ
จําเปน 

   5.4สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.1 สงเสริมใหเห็นความสําคัญ และ
ฝกใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูล
และขอมูลเชิงตัวเลข 
     5.2 มอบหมายงานคนควาองค
ค ว า ม รู จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล จ า ก
แหล งขอ มูลต าง  ๆ ใหนัก ศึกษา
นําเสนอหนาชั้น 
    5.3 การใ ช ศั ก ย ภ า พ ท า ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการนําเสนอผลงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
     5.4 ฝกการนําเสนองานโดยเนน
ความสําคัญของการใชภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากคุณภาพของ
ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   5.2 ประเมินจากแบบสังเกต
พฤติกรรม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ  
 

  ความรับผิดชอบหลัก  ο  ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 5.1 5.2 5.3 5.4 
กลุมวิชาแกน                    

4011103 ฟสิกสท่ัวไปและปฏิบัตกิาร                    

4021103 เคมีท่ัวไปและปฏิบัติการ                    

4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ                    

4063108 สถิตสิําหรับการวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                    

4091401 แคลคลูัส 1                    



39 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ  
 

  ความรับผิดชอบหลัก  ο  ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5  .ทักษะ  
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 5.1 5.2 5.3 5.4 
กลุมวิชาบังคับ                    

4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                     
4061102 โลกศาสตรภาวะแวดลอม                    
4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม                     
4062101 จุลชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ                    
4062102 เคมีสิ่งแวดลอม                     
4062103 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน                     
4062104 การแปลความหมายแผนท่ีและภาพถายทาง

อากาศ   
                   

4062105 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม                    
4062106 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม                     
4062107 หลักการจัดการลุมนํ้า                    
4063101 ดินและมลพิษทางดิน                    
4063102 มลพิษทางนํ้า                    
4063103 การจัดการขยะ                    
4063104 การอนุรักษดินและนํ้า                    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

  ความรับผิดชอบหลัก  ο  ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 5.1 5.2 5.3 5.4 
 4063105 มลพิษทางอากาศ                    
4063106 สัมมนาสิ่งแวดลอม                    
4063107 ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร

สิง่แวดลอม 
                   

4064101 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน                     
4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม                    

กลุมวิชาเลือก : วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประยุกต                     
4062201 พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและปฏิบัติการ                    
4063202 มลพิษสิ่งแวดลอม                    
4064203 การควบคุมมลพิษ                    
4062204 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดลอม                    

4063205 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม                     
4063206 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยดาน

สิ่งแวดลอม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

  ความรับผิดชอบหลัก  ο  ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5  .ทักษะ  
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 5.1 5.2 5.3 5.4 
4064207 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัย

สิ่งแวดลอม 
                   

4062208 พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม                                                     

4063209 วิศวกรรมบําบัดนํ้าเสีย                    

4063210 วิศวกรรมการกําจัดขยะ                      

4064211 วิศวกรรมการควบคุมมลภาวะอากาศ                    

4062212 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม                     
4063213 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม  
                   

4063214 เทคโนโลยีการจดัการนํ้าเสยี                     
4064215 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม                    

4062216 การสํารวจสิ่งแวดลอมระยะไกล                     
4063217 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรดาน

สิ่งแวดลอม  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ  
 

  ความรับผิดชอบหลัก  ο  ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5  .ทักษะ  
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 5.1 5.2 5.3 5.4 
4063218 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

เพ่ือการจัดการทรัพยากร 
                   

4064219 การจัดการระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม                     
4063220 นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม                     
4063221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 
                   

4064222 การบริหารงานสิ่งแวดลอม                    

กลุมวิชาเลือก : ทรัพยากรและการจัดการ                    
4062301 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ                    
4062302 สมุทรศาสตรสิ่งแวดลอม                    
4062303 สารพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม                    
4062304 นิเวศวิทยาเขตรอน                    
4062305 พลังงานกับสิ่งแวดลอม                      
4062306 การจัดการคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                    
4063301 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ                    
4063302 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ                     
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

  ความรับผิดชอบหลัก  ο  ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5  .ทักษะ  
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 5.1 5.2 5.3 5.4 
4063303 การสงเสริมและการเผยแพรทางดาน

สิ่งแวดลอม 
                   

4063304 ลุมนํ้าปงศึกษา                    
4063305 ทรัพยากรนํ้าและการจัดการ                      
4064301 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ                     
4064302 หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา                     
4064303 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา                     

4064304 
การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรม  

                   

4064305 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ                     
4064306 ผังเมืองและการจัดการ                      
กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร                    
 4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร                    
 4063109 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

  ความรับผิดชอบหลัก  ο  ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 5.1 5.2 5.3 5.4 
กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
หรือ สหกิจศึกษา                 

                   

4064401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

                   

4064402 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

                   

4064403 สหกิจศึกษา                    
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

  1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ข) 

  2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย ในระหวาง

กระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก 

การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยผูสอน  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา 
   โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาใน

รายวิชา 

 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน  

รายละเอียดหลักสูตร  คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย  กฎระเบียบตางๆ 

 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล  การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน  การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

 1.4 กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   

 2.1จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 2.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย  การรวมเครือขาย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย 

 2.3 การจัดทําเว็บไซต  เอกสารเผยแพร  การพัฒนาความรู 

 2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ                         

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอ  การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร  

 1.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา  ตลอดจนแนวปฏิบัติใหแกอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย

ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 
  1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

   1.4 จัดใหมีการเรียนการสอนรวมกันระหวางคณะทุกคณะเพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพ 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 

    2.1 การบริหารงบประมาณ 

         มหาวิทยาลัยและคณะไดจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน รวมท้ังวัสดุอุปกรณตางๆ 

อยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรูดวยตนเอง 
 

    2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

          หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน  

 2.2.1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีอาคารเรียน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เอกสาร ตํารา
ประกอบการจัดการเรียนท่ีมีความพรอมและเพียงพอตอความตองการ 
 2.2.2 มีแหลงทรัพยากรการเรียนรูในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยขอมูลสารสนเทศ จาก
สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือใหนักศึกษามีแหลงการเรียนรู ท่ี
หลากหลาย ทันเหตุการณปจจุบัน 
 2.2.3 มีแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอมท่ีมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 
              2.2.4 มีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอมท่ีมีความสอดคลองและสัมพันธกับหลักสูตรดัง

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 1) อาคารเรียน/หองปฏิบัติการ/เครื่องมือ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน 

ท่ีมีอยูแลว 
จํานวน 

ท่ีตองการเพ่ิม 
หมายเหตุ 

อาคารเรียน  
1 อาคาร 6 ตึกวิทยาศาสตร 1  -  
2 อาคาร 9 ตึกจุฬาภรณฯ 1 -  

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
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1 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ขนาด 

12 ×12 เมตร พรอมโตะปฏิบัติการและตูควัน 
1 1 

 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน 

ท่ีมีอยูแลว 
จํานวน 

ท่ีตองการเพ่ิม 
หมายเหตุ 

2 หองปฏิบัติการเฉพาะสาขา ขนาด 8 ×12 เมตร 
พรอมโตะปฏิบัติการ 

1 - 
 

3 หองปฏิบัติการ  GIS 1 - หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรของ 

คณะวิทยาศาสตร ฯ 
4 หองปฏิบัติการ Elementary lab 2  -  
5 หองปฏิบัติการ Research lab  1   -  

เครื่องมือ  
6 เครื่อง  GPS 2 4  
7 Projector 2 2  
8 Computer 3 3  
9 เข็มทิศ  10 5  
10 โทรทัศนและเครื่องเลนวีดีโอ 1 -  
11 Lamenter 2   -  
12 Altimeter 2  -  
13 Atomic  absorption spectroscopy 

1 - 
หองปฏิบัติการศูนย
วิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรประยุกต 
    14 UV/VIS spectrophotometer 1 - ˝ 

15 Spectrophotometer 1 - ˝ 
16 pH – meter 2 1  
17 DO Meter 2 1  
18 Conductivity meter 1 1  
19 Turbidity meter 1 1  
20 Auto Titration 1 1  
21 ตูควบคุมอุณหภูมิ 1 1  
22 โถแกวดูดความชื้น 1 2  
23 เครื่องชั่งละเอียด 1 1  

  

                 2) ตํารา/เอกสาร/วารสาร ประกอบการเรียนการสอน 

    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กําแพง เพชร  
เปนศูนยกลางนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาสามารถใชเปนแหลงการศึกษาคนควาและสืบคน 
ประกอบการเรียนรู ประกอบดวย สื่อตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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  2.1) เอกสารตําราข้ันสูงประกอบรายวิชาตาง ๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
    หนังสือตําราภาษาไทย    จํานวน   163     ชื่อเรื่อง 
    หนังสือตําราภาษาตางประเทศ   จํานวน    34 ชื่อเรื่อง 
 

  2.2) วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร ประกอบการศึกษาคนควาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 
      วารสารภาษาไทย              จํานวน    15   ชื่อเรื่อง 
         วารสารภาษาตางประเทศ             จํานวน     3 ชื่อเรื่อง 
 

 3) แหลงสืบคนจากอินเทอรเน็ต 

  นักศึกษาสามารถสืบคนจากเว็บไซตตางๆ ท่ี และสืบคนจากฐานขอมูล ในดังตอไปนี้ 

   3.1) ฐานขอมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เปนฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียดเอกสาร 

ฉบับเต็ม หนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธอิเล็คทรอนิกส ไดแก 

   1. Link (Springer) 

   2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 

   3. Blackwell Journal Online 

   4. Thailis 

   5. Net Library e-books 

                 6. Science Direct Journal  
 

  3.2) ฐานขอมูลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร (KPRU Library Database) เปนฐานขอมูลท่ีหองสมุดสรางข้ึนมาเอง และสืบคนดวย

คอมพิวเตอรระบบออนไลน เชน  

   1. ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 

   2. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

 4) แหลงการเรียนรู/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 

ลําดับท่ี ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง หมายเหตุ 

1 อุทยานแหงชาติคลองวังเจา  จังหวัดกําแพงเพชร  

2 อุทยานแหงชาติคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร  

3 อุทยานแหงชาติแมวงก  จังหวัดกําแพงเพชร  

4 อุทยานแหงชาติลานสาง จังหวัดตาก  

5 อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  
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6 ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

7 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี  

ลําดับท่ี ช่ือสถานท่ี/สถานท่ีตั้ง หมายเหตุ 

8 ระบบการกําจัดน้ําเสีย  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

9 โรงงานไทยน้ําทิพย (Pepsi) จังหวัดนครสวรรค  

10 สวนพฤกษศาสตรสมเด็จนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม  

11 เทศบาลนครเชียงใหม  

12 บริษัท  อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย  จํากัด  (มหาชน) จังหวัดระยอง  

13 เหมืองแมเมาะ จังหวัดลําปาง  

14 โรงงานแปงมัน  กําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  

15 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) จังหวัดตาก  

16 โรงงานน้ําตาลนครเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  

17 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  1  จังหวัดเชียงใหม  

18 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  2  จังหวัดลําปาง  

19 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค  4  จังหวัดนครสวรรค  

20 เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

21 สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร  

22 สํานักระบายน้ํา (น้ําทวม  น้ําเสีย) กรุงเทพมหานคร  

23 สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําปงตอนลาง  จังหวัดกําแพงเพชร  

 

     2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

 2.3.1 การสํารวจความตองการของนักศึกษาดานทรัพยากรทางการศึกษา 
    2.3.2 การประชุมคณาจารยเพ่ือระดมความคิดเห็นดานความตองการใชทรัพยากรสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน การสํารวจความพรอมของทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรเพ่ิมเติม เพ่ือเปนขอมูลในการขอรับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย  
  

 

      2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการสํารวจความตองการหองเรียน  หองปฏิบัติการ  วัสดุ  

ครุภัณฑ  เอกสาร  ตําราเรียนและสื่ออ่ืนๆ รวมท้ังฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของคณาจารยอยางตอเนื่อง      

คณะดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือหรือวารสารตางๆ เพ่ือรายงานบริหารและคณาจารยเปนประจํา       

ปละ  1  ครั้ง 
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3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 

 การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจําโปรแกรมวิชาประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บรวบรวมท้ังหมด

เพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือใหไดบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

 มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยพิเศษตามคําแนะนําของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา 

(วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ) และประสบการณทํางานตรงจากหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 บุคลากรสายสนับสนุนใหมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑท่ีหนวยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด 
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

 จัดหรือสนับสนุนใหมีการอบรมความรูท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบโดยการสนับสนุนจาก
หนวยงานและมหาวิทยาลัย 

 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

  5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา  

 1. มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา สําหรับทําหนาท่ีในการติดตาม ดูแลและใหคําปรึกษา เพ่ือให

นักศึกษาผานการพัฒนาดานตางๆ ท้ังทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และผานกระบวนการ

ของหลักสูตร รวมท้ังสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

 2. มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาใหเขารวมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 

 3. จัดหาแหลงทุนการศึกษาใหนักศึกษาท้ังประเภททุนใหเปลาและทุนกูยืม 

 4. สงเสริมใหนักศึกษามีงานทําระหวางเรียน 

 5. จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอหลังสําเร็จการศึกษา 
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    5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

 กรณีท่ีนักเรียนมีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึกขอความถึง
อาจารยผูสอนเพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
 

 

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 จากการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการดานอุตสาหกรรม พบวา มีความ

ตองการบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน  ตลอดจนสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบันของ

ประเทศไทยและท่ัวโลกท่ีกําลังใหความสนใจในดานการพัฒนาประเทศพรอมมาตรการรักษาคุณภาพของ

สิ่งแวดลอมตลอดจนการสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ยังผลใหมีการดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร และการวางแผนการรับนักศึกษา 
 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถาม)ี 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย กอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป        

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร นอยเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

      

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉล่ียไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
   1.1.1 กอนสอนมีการประชุมรวมกันของอาจารยในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีประสบการณและวางแผนการสอนสําหรับรายวิชาท่ีผูสอนแตละคนรับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะดําเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเปนระยะๆ โดยการสังเกตของผูสอนและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินโดยผูมีสวนรวม (Stakeholders) ไดแก ผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง ศิษยเกา          

ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ  
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลัง

สําเร็จการศึกษาทุก 5 ป 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
               มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุใน

หมวดท่ี 7 ขอ 7  ท้ังนี้ตองมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดี  โดยเกณฑการ
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ประเมินผาน คือ มีการดําเนินการตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวใน

แตละป  
 

4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน  
 4.1 อาจารยผูสอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหวางภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธการสอน
ทันทีจากขอมูลท่ีไดรับ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูสอนทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม  
 4.2 อาจารยผูหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้หมวดท่ี 7 ขอ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใชในรอบปการศึกษาตอไป 
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ภาคผนวก ก  คําอธิบายรายวิชา   
    (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
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1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               
               เรียนไมนอยกวา   30 หนวยกิต ซ่ึงจําแนกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

 

1.1  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  เลือกเรียนวิชาตอไปนี้ จํานวน 12 หนวยกิต 
              
              วิชาบังคับเรียน 6 หนวยกิต   ดังนี้ 
 
รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

Fundamental English 
ศึกษาการ เ ขียนประโยค เบื้ องตนตามหลั กไวยากรณ

ภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง ฝกทักษะการอานและฟงบทความ
ภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับ
สถานการณตางๆ 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6)  
  English for Communication 

ศึกษาโครงสรางประโยคในสถานการณตางๆ ตามหลัก
ไวยากรณ ภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการสื่อสารเพ่ือใหสามารถสื่อสาร
ไดอยาง ถูกตอง และมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน  

   
              วิชาเลือก  เรียนไมเกิน  6 หนวยกิต   ดังนี้ 
 
1541001    ทักษะการใชภาษาไทย      3 (3-0-6) 
   Thai Language Skills 

  ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการใชภาษาในบริบทตางๆ 
จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการคิดวิเคราะห การสังเคราะห 
การจับประเด็น และการสรุปสาระสําคัญ โดยนําเสนอผลการศึกษา
ดวยวาจาและลายลักษณ 

1541002   ภาษาและการส่ือสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ   3(3-0-6) 
Language and Communication for Specifics Purposes 
  ศึกษาหลักการและวิธีการใชภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให
บรรลุตามจุดประสงค ฝกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมิน
การพูดและการเขียน 
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รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
1541003  ภาษาและการส่ือสารในทองถิ่น     3(3-0-6) 

Language and Communication in Local Community 
  ศึกษาหลักการและบทบาทของการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร
จากบริบทตางๆ ในทองถ่ิน ฝกการเก็บขอมูล วิ เคราะห และ
สังเคราะหขอมูล 

1561001 การฟงและการพูดภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร                      3(3-0-6) 
Oral - Aural Communication in Japanese Language 

ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาญี่ปุนในบท
สนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและ
อธิบายดวยคําคําศัพท และสํานวนภาษาญี่ปุน ในบทสนทนาเรื่อง
ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน เพ่ือ
สามารถใชภาษาญี่ปุนไดคลองแคลวในสถานการณจริง         

1571001 การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 
Oral - Aural Communication in Chinese Language 

ศึกษาความหมายของคําศัพท  และสํานวนภาษาจีนในบท
สนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ฝกการฟง การเลาเรื่องและ
อธิบายดวยคําคําศัพท และสํานวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไป
ในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน เพ่ือสามารถ
ใชภาษาจีนไดคลองแคลวในสถานการณจริง         

1691001 การฟงและการพูดภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร              3(3-0-6) 
Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

ศึกษาความหมายของคําศัพท และสํานวนภาษาพมาในบท
สนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  ฝกการฟง การเลาเรื่องและ
อธิบายดวยคําคําศัพท และสํานวนภาษาพมาใน บทสนทนาเรื่อง
ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การอธิบายอยางงายในชีวิตประจําวัน เพ่ือ
สามารถใชภาษาพมาไดคลองแคลวในสถานการณจริง         

 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต 
 
รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
 

1001003 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
Human Behavior and Self Development 

ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย วิธีการศึกษาพฤติกรรม 
ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ไดแก ปจจัยทางชีววิทยา ปจจัยทาง
สังคมวิทยา ปจจัยทางจิตวิทยา องคประกอบของพฤติกรรม เชน  
เชาวนปญญา การจํา การคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ ความเฉลียว
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ฉลาดทางอารมณ  การ เข า ใจตนเองและการ พัฒนาตนเอง        
มนุษยชนสัมพันธ การทํางานเปนทีม เพ่ือการทํางานรวมกันและการอยู
รวมกันอยางเปนสุข                             

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ               3(3-0-6) 
Critical Thinking Skills 
           ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย ฝกกระบวนการคิดแบบ
ตางๆ อาทิ การคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล การตัดสินใจ ความคิด
สรางสรรค การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การแกปญหา การสื่อความคิด การใชความคิดใน
ชีวิตประจําวัน 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย                   3(3-0-6) 
Ethics and Human Being 
            ศึกษาวิ เคราะหความหมายของจริยธรรมและมนุษย 
ความสําคัญของจริยธรรมตอมนุษย ทฤษฎีทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมท่ีสํา คัญทางปรัชญาและศาสนาสําหรับมนุษย  การ
ประยุกตใชหลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนบุคคลและ
สังคม 

1511002 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
                   Facts of Life 

           ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย การดํารงชีวิตในสังคมโลก
ปจจุบัน การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชใน
การแกปญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

1521001 พุทธศาสน                            3(3-0-6) 
Buddhism 

ศึกษาประวัติ องคประกอบตาง ๆ และลักษณะสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หลักธรรมสําคัญตางๆ ของพระพุทธศาสนา เชน 
หลักเบญจขันธ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา 
เป นต น  พระ พุทธศาสนา กับสั ง คม ไทย  หลั กจ ริ ย ธ ร รม ใน
พระพุทธศาสนา เนนการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การพัฒนาตนและ
การพัฒนาสังคม 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคนควา    3(3-0-6) 
Information for Research and Study 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของสารสนเทศ 
มาตรฐานการเรียนรูสารสนเทศ  และแหลงสารสนเทศประเภทตางๆ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหลง
สารสนเทศอางอิง เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การเขาถึง
สารสนเทศ การอางอิง และการนําเสนอผลการศึกษาคนคว 
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รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                                3(3-0-6) 
Aesthetics of Visual Art 

ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพท่ีเก่ียวกับความประทับใจและสะเทือน
ใจในธรรมชาติสิ่งแวดลอม ท่ีเปนแรงบันดาลใจในการสรางผลงาน
ทัศนศิลปแขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปตยกรรม พรอมท้ัง
รับรูองคประกอบความงาม หลักการจัดภาคทฤษฎีการถายทอดของ
งานทัศนศิลปไทย จนเกิดคุณคาของงานทัศนศิลปดานความงามและ
เรื่องราว โดยผานข้ันตอนการเรียนรูในหลักการดูงานทัศนศิลป
เบื้องตน และนําไปสูการวิจารณผลงานทัศนศิลปตามหลักวิชาการ 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     3(3-0-6) 
  Aesthetics of Drama 

  ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรของความงาม 
ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องคประกอบของ
ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากล ความสําคัญของ
การรับรู ศาสตรตางๆ ของศิลปะการแสดง 

2061001         สังคีตนิยม       3(3-0-6) 
                     Music Appreciation 

  ศึกษาองคประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก คีตลักษณ ท่ีพบเห็นท่ัวไป คีตกวีท่ีสําคัญและคีต
วรรณกรรมท่ีไดรับการยกยองบางบท ประวัติดนตรีท่ีควรทราบ 

3561001    ภาวะผูนําและการจัดการสมัยใหม                 3(3-0-6) 
Leadership and Contemporary Management 

ศึกษาเก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาท
หนาท่ี  ท่ีจะมีสวนชวยในการเสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทและ
เทคนิคของผูนําในการทํางานเปนทีม แนวทางและเทคนิคการ
ประยุกตใชวิธีการจัดการสมัยใหม เชน การจัดการความรู การจัดการ
คุณภาพ  การจัดการ ท่ีรับผิดชอบตอสั งคม และการจัดการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ีอใชในการ
จัดการองคการ เชน การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม   
เปนตน ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต 
 
รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                 3(3-0-6) 

Thai Social Economy 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตอ

เศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต   แนวคิดเบื้องตนของเศรษฐศาสตร
ทางเลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทยโดยเฉพาะการนําไปประยุกตใช
ในกรณีศึกษาของกลุมผลิตภัณฑทองถ่ิน 

2501002 ความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ         3(3-0-6) 
  Social Equity and Peace 

  ศึกษากระบวนทัศน ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห
เชิงวิพากษโครงสรางและชนชั้นทางสังคม ความเทาเทียมทางโอกาส
และความสําเร็จ ความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงทางสังคม 
กระบวนการทําใหเปนคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม 
การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมและการเพ่ิมพลังใหประชาชน  
เอ็นจีโอ กลุมประชาสังคม และขบวนการทางสังคม เพ่ือการ
สรางสรรคความเปนธรรมทางสังคมและสันติภาพ 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม    3(2-2-5) 
Civics and Social Responsibility 

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรม ท่ีเก่ียวกับความสําคัญของความเปน
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิต
อาสาและจิตสาธารณะ การดําเนินชีวิตท่ีทําประโยชนและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยสวนรวม  การมีจิตสํานึกรักประเทศชาติ 

2521001 โลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน     3(3-0-6) 
Globalization and Localization  

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแส
ทางเลือก ความสําคัญและความสัมพันธของการศึกษาทองถ่ินกับ
โลกาภิวัตน ศึกษาทองถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
ความเปนชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน 
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท่ี
เชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชนทองถ่ิน  
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รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก      3(3-0-6) 
Thai and Global Society 

ศึกษาประเทศไทยดานกายภาพและศักยภาพ โอกาสและ
อุปสรรค ในการ พัฒนาประ เทศลั กษณะ ท่ั ว ไปของวิ ถี ไทย             
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดท้ัง
สภาพปญหาสังคมและภูมิปญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเปน
โลกาภิวัตน การจัดระเบียบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และการปกครอง โดยเนนความสัมพันธระหวางไทยและสังคมโลก 

 

2541001 มนุษย ชุมชนและส่ิงแวดลอม                              3(3-0-6) 
Human Being Community and Environment 

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย ชุมชน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธ
ระหวางมนุษย ชุมชนและสิ่งแวดลอม ประชากรของมนุษยและ
ความสัมพันธทางพ้ืนท่ี ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบท่ีเกิด
จากกิจกรรมของมนุษยตอสิ่ งแวดลอม ด านการใชพลั งงาน         
ดานการเกษตร พรอมแนวทางการแกปญหา จริยศาสตรสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  

2541002 การจัดการทรัพยากรทองถิ่น     3(3-0-6) 
Local Resource Management 

ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรทองถ่ิน การจัดการแบบบูรณาการเชิง
ระบบ โดยมุงใชมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร นิติศาสตร      
ธรรมาภิบาล ภูมิปญญาทองถ่ิน การมีสวนรวม หลักความพอเพียง 
และเทคโนโลยีภู มิสารสนเทศ เ พ่ือเนนความเปนชุมชนและ       
ความยั่งยืน 

 

2551002 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
Thai Politics and Government 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทย ระเบียบการบริหารราชการแผนดิน สถาบันทางการเมือง
รัฐธรรมนูญและองคกรตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเก่ียวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม ตลอดจนปญหาและ
แนวโนมของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  
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รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
 

2561001 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป          3(3-0-6) 
Introduction to Law 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ท่ีมา ลักษณะและ
ชนิดตางๆ ของกฎหมาย การใชและการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไป
ของกฎหมายแพงและอาญา 

 

3541001     การเปนผูประกอบการ                             3(3-0-6) 
                    Entrepreneurship 

        ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเปนผูประกอบการ ไดแก         
การจัดการ การบัญชีการเงิน การบริหารบุคลากร การบริหาร
สํานักงาน การตลาด สวนประสมทางการตลาด การวิเคราะหและ
เลือกตลาดเปาหมาย สิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจน
การหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะท่ีเปนผูประกอบการท่ียึด
หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเองสําหรับการเปน
ผูประกอบการ 
 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 
Economics in Daily Life 

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตน ของระบบเศรษฐกิจ     
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม เชน กลไกราคา การ
วางแผนการใชทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทาง
เศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเปนการ
สรางภูมิคุมกันและเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหปรากฏการณทาง
เศรษฐกิจในชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                  3(3-0-6)  
Sufficiency Economy 
        ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยโดยแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมี
ตอระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปญหาของสังคม และเศรษฐกิจตาม
แนวคิดระบบทุนนิยมท่ีผานมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหมและวิธีการนําไปประยุกตใช ให
เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน  การวิเคราะหความสําเร็จของกรณีศึกษาท่ีมี
การนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณจริง 
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา            
     6  หนวยกิตและไมเกิน  9 หนวยกิต 
 
รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 
Sports and Recreation for Quality of Life 

ศึกษาความสําคัญและความจําเปนของการเลนกีฬาและการ
เขารวมกิจกรรมนันทนาการตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบขายของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณคาของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการตอรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม การประเมินสุขภาพ
ของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ    
ฝกทักษะเบื้องตนในการเลนกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

1161002 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 
Exercise for Health 
     ศึกษาความหมาย ขอบขาย จุดมุงหมาย และคุณประโยชน
ของการออกกําลังกายหลักการและข้ันตอนของการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายดาน
ตางๆ การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายใหสอดคลองกับเพศ    
และวัย การประเมินผลการออกกําลังกาย ฝกการออกกําลังกายอยาง
ถูกวิธี การใชอุปกรณและเครื่องมือการออกกําลังกาย การฝกการออก
กําลังกายในสถานบริการการออกกําลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

4001001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา             3(3-0-6) 
Science and Technology for Development 

ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร ความหมาย
ของเทคโนโลยี ภูมิปญญาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของทองถ่ิน
และของไทยความกาวหนาวิทยาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของไทยและนานาประเทศ ความสําคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาทองถ่ิน  สังคมและประเทศบนพ้ืนฐาน
ของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

4001002 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน                 3(3-0-6) 
Science and Technology for Daily Life 

ศึกษาองคประกอบ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 

         สารเคมีในชีวิตประจําวัน สมุนไพร ความรูพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร 

         พลังงานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน     

         เทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 
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รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
 

4001003 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                 3(3-0-6) 
Conservation Environments and Natural Resources 
       ศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสําคัญของ
สิ่ งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตอมนุษยและระบบสิ่ งแวดลอม              
การอนุรักษรวมถึงสถานการณสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหา     
และผลกระทบตลอดจนแนวทางแกไขท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมในประเทศไทยและ
โลก 

4091001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                                  3(3-0-6) 
Fundamental Mathematics 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร การใหเหตุผล  
                     เซต ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบเลขฐาน จํานวนจริง     
4091003 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making  
ศึกษาเก่ียวกับตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ระเบียบวิธีทาง

สถิติ การวัดแนวโนม เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนา 
จะเปนและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องตน กําหนดการเชิงเสน                     

ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติและการ
ตัดสินใจ     

4121001 การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา            3(2-2-5)                                                                       
Computer Skills and Information Technology for Students 

ศึกษาการใชงานระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับจัดการ
แฟมขอมูล การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนเบื้องตนการใชงาน
อินเทอรเน็ตเบื้องตน  

4121002   การประมวลผลคําและการนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร  3(2-2-5)                                                                           
Word Processing and Presentation 
        ศึกษาการใชงานโปรแกรมดานการประมวลผลคํา เพ่ือจัดเก็บ
แฟมขอมูลเอกสารและเรียกแฟมขอมูลมาแกไข การกําหนดรูปแบบ
เอกสาร การสรางตาราง การคนหาและการเปลี่ยนแปลงขอความ  
คําสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ การสรางจดหมายเวียน การประยุกตใน
งานพิมพเอกสารตาง ๆ การนําเสนองานดวยโปรแกรมดานการ
นําเสนอผลงาน จัดทําในรูปแบบขอความและสื่อประสม เชน       
การแทรกและตกแตงขอความ การแทรกและตกแตงรูปภาพ/รูปวาด 
ก า ร แ ท ร ก แ ผ น ผั ง อ ง ค ก ร แ ล ะ แ ผ น ภู มิ  ก า ร แ ท ร ก เ สี ย ง                
และภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยง การใสลักษณะพิเศษใหกับวัตถุ
และแผนงานนําเสนอ 
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รหัสวิชา                                          ช่ือวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
 

4121004 ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคํานวณและจัดการขอมูล           3(2-2-5) 
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications 

ศึกษาการทํางานดวยโปรแกรมกระดานคํานวณ การใชสมุด
งาน ตกแตงแผนงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผนงาน 
แทรกรูปภาพ แผนผังและวัตถุอ่ืนๆวาดภาพและปรับแตงรายละเอียด
ของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การคํานวณโดยใชสูตร การใชงานฟงกชัน
ตางๆ เชน ฟงกชันดานการตรวจสอบเง่ือนไข ฟงกชันทางสถิติ 
ฟงกชันจัดการขอมูล และฟงกชันอ่ืนๆ เพ่ือสามารถนําไปประยุกตใช
ในงานตาง ๆ    

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต     3(2-2-5) 
Website Design and Development 

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  เรียนรูการนําไปประยุกตใชกับระบบงาน
ขององคกร การสรางและออกแบบเว็บเพจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

5001001 เกษตรในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
Agriculture in Daily Life 

ศึ กษาวิ วัฒนาการ  และความสํ า คัญของการ เ กษตร         
ระบบการเกษตรท่ีเหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว เกษตร
อินทรีย การเกษตรตามแนวพระราชดําริ ผลผลิตของการเกษตรและ
ผลิตภัณฑปลอดภัยปจจัยสภาพแวดลอมตอการผลิตทางการเกษตร 
การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการ
เกษตร 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
Technology in Daily Life 

ศึกษาการปฏิบัติงานชางเบื้องตน รวมท้ังการติดตั้ง การใช 
การบํารุงรักษาและซอมแซมเบื้องตน เชน การออกแบบ การติดตั้ง
หรือเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาภายในบาน หรือการซอมแซมเครื่องใชใน
สํานักงานท่ัวไป 

5501002 เทคโนโลยีทองถิ่น      3(3-0-6)                              
Local Technology 
         ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนทองถ่ิน โดยการ
รวมมือของทองถ่ินเพ่ือพัฒนาและแกปญหาของชุมชนดวยองคความรู 
ยอมรับและคงไวซ่ึงเอกลักษณของทองถ่ิน รวมถึงการถายทอดภูมิ
ปญญาดานเทคโนโลยี ภายใตบริบทและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
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2 หมวดวิชาเฉพาะ  
  2.1 กลุมวิชาแกน    เรียนไมนอยกวา     18 หนวยกิต  
  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4011103 ฟสิกสท่ัวไปและปฏิบัติการ  

General Physics and Laboratory            
   การวัดและเครื่องมือวัดละเอียด  ปริมาณทางฟสิกสและหนวยมาตรฐาน   

การเคลื่อนท่ีของวัตถุ แรงและกฎการเคลื่อนท่ี งาน พลังงาน โมเมนตัม 
เครื่องกลอยางงาย ความรู เบื้องตนเก่ียวกับคลื่น เสียง แสงสวาง ไฟฟา         
และพลังงานไฟฟา สมบัติเชิงกายภาพของสสารและการเปลี่ยนแปลงความรอน 
และบรรยากาศ ธรรมชาติของอะตอม กัมมันตภาพรังสีและการใชประโยชน 
         ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาฟสิกส ไมนอยกวา 10  ปฏิบัติการ 

4(3-3-7) 

4021103 เคมีท่ัวไปและปฏิบัติการ  
General Chemistry and Laboratory                 
          ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ 
พันธะเคมีเบ้ืองตน  สารละลาย  คอลลอยด สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน 
สารอินทรีย สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียรและเคมีสภาวะแวดลอมเบื้องตน  

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4(3-3-7) 

4031103 ชีววิทยาท่ัวไป และปฏิบัติการ 
General Biology and Laboratory   
   สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ โครงสราง

และหนาท่ีของพืช  โครงสรางและหนาท่ีของสัตว พันธุศาสตร   การจําแนก

ประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  

   ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทางทฤษฎี  

4(3-3-7) 

4063108 สถิติสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

Statistics in Environmental Science Research 

          หลักสถิติท่ีใชในงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ระเบียบวิธีการ

ทางสถิติ การสรางเครื่องมือ ขอควรคํานึงในการใชสถิติในการวิจัย การเลือกใช

สถิติสําหรับงานวิจัยชนิดตางๆ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล   

และการแปลผล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงาน    

และการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

3(2-2-5) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  
Calculus and Analytic Geometry 1      

           ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธ  การหาอนุพันธของ
ฟงกชันพีชคณิต  ฟงกชันอดิสัย  การประยุกตอนุพันธ  และปริพันธเบื้องตน 
 

3(3–0–6) 
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2.2 กลุมวิชาเฉพาะ     จํานวน   74   หนวยกิต  
      

    2.2.1 กลุมวิชาบังคับ  
          นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทุกคนจะตองเรียนกลุมวิชาเอกบังคับ ดังตอไปนี้  
ไมนอยกวา  56 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
Environmental Science Foundation 
         ขอบเขตของสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ สมดุลในธรรมชาติสถานการณ
ดานสิ่งแวดลอมโลก ภูมิภาค และทองถ่ิน ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมกับ   
การแกไขและปองกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ และเนน
ปญหาสิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาคท่ีกําลังประสบอยู ในสภาวะปจจุบัน       
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การศึกษาความสัมพันธใน
ระบบนิเวศ และระบบสิ่งแวดลอม ฝกปฏิบัติการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม     
         ฝกปฏิบัติการดิน น้ํา ปาไม อากาศเบื้องตน ปฏิบัติการของเสียเบื้องตน 
ปฏิบัติการเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางดานสิ่งแวดลอมท่ัวโลก 
 

3(2-2-5) 
 

4061102 โลกศาสตรสภาวะแวดลอม  
Environmental Earth Science 
          ระบบสุริยะ การวิวัฒนาการของโลก โครงสรางของโลก คุณสมบัติทาง
กายภาพของหิน หลักการและเทคนิคในการสํารวจโครงสรางภายในของโลก
และสวนประกอบของโลก ธรณีวิทยากายภาพ หินและแร วัฏจักร           
และขบวนการ    ผุพังทลาย ประวัติความเปนมาของชีวิต องคประกอบ
อุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ไดแก ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ 
หยาดน้ําฟา ทัศนวิสัย แดด ความสัมพันธระหวางบรรยากาศกับพ้ืนโลก 
มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใชแผนท่ีพยากรณ อากาศ 
          ฝกปฏิบัติการเครื่องมือเก็บตัวอยางทางธรณี และอุตุนิยมวิทยา 
การศึกษาดูงานธรณีวิทยา และอุตุนิยมวิทยา 
 

3(2-2-5) 

4061103 นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม  
Environmental Ecology 
              ความรูพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ดิน  น้ํา   จุลินทรีย ปาไม โครงสราง
และหนาท่ีของระบบนิเวศแตละระบบ  ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศแตละ
ระบบกับสิ่งแวดลอม  พลังงาน  ปจจัยจํากัด วัฏจักรของสาร   ประชากร 

ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี การกระจายมลพิษ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม การใชความรูทางนิเวศวิทยาในปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม  การศึกษาภาคสนาม ฝกปฏิบัติการระบบนิเวศวิทยาเก่ียวกับ- 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
 โครงสราง บทบาทหนาท่ีของระบบนิเวศดิน น้ํา จุลินทรีย ระบบนิเวศของปาไม 

 

 

4062101 จุลชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ 
Microbiology and Laboratory                 
              ความสําคัญ  วิ ธีการศึกษาทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา  
โครงสรางของแบคทีเรีย  การดํารงชีพ  การเรียกชื่อและการจัดจําแนก
ประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหราย  การทําลายจุลินทรีย        
เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย  ภูมิคุมกันวิทยาและโรคท่ีเกิดจาก
จุลินทรีย  จุลชีววิทยาของดิน น้ํา น้ําเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 
 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องตน  เรียนรูทักษะการใชเครื่องมือ
และอุปกรณทางจุลชีววิทยา     การใชกลองจุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อและเทคนิคปลอดเชื้อทางจุลชีววิทยา การเลี้ยงเชื้อจุลินทรียในอาหารแข็ง 
อาหารเหลว  การแจงนับจํานวนจุลินทรีย การยอมสีแบคทีเรีย การทําลายและ
การยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย  
 

3(2-2-5) 

4062102 เคมีส่ิงแวดลอม  
Environmental Chemistry 
        ขอบเขตของเคมีสิ่งแวดลอม องคประกอบทางเคมี และสารมลพิษทาง
อากาศ ลักษณะท่ีสําคัญของน้ําและสารมลพิษทางน้ํา มลพิษจากอุตสาหกรรม 
มลพิษทางเกษตร มลพิษทางรังสีและความรอน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม     
การปองกันและการแกไข 
        ฝกปฏิบัติการองคประกอบทางเคมี การวิเคราะหหามลพิษสิ่งแวดลอม 
ดิน น้ํา อากาศ ของเสีย 
 

3(2-2-5) 

4062103 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน  
Land  Use  Planning 
         ความสําคัญของการใชประโยชนท่ีดิน สภาพการใชท่ีดินในประเทศไทย 
การจําแนกและหลักการจําแนกสมรรถนะท่ีดิน หลักการใชท่ีดินและอ่ืนๆ      
การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน กิจกรรมการใชท่ีดินในประเทศท่ีสําคัญ        
         ฝกปฏิบัติการการสํารวจพ้ืนท่ี ท่ีราบ ท่ีลุม ท่ีสูง ศึกษาศักยภาพ      
ปจจัยจํากัดของท่ีดินทางปาไม  การเกษตร  ชุมชน  และอุตสาหกรรม  สํารวจ
การใชท่ีดินในทองถ่ิน  ศึกษาปญหาการใชท่ีดิน การวางแผนการใชท่ีดินใน
ชุมชน 

3(2-2-5) 

 4062104 การแปลความหมายแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ   
Map and Aerial Photography Interpretation  
          พ้ืนฐานความรูทางการอาน การเขียนแผนท่ี การเก็บขอมูลและการ
แสดงขอมูลท้ังทางกายภาพและสังคมในแผนท่ี การใชแผนท่ีเพ่ือการศึกษา
สถานภาพของทรัพยากร  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
                 ฝกปฏิบัติการการอาน เขียน แปลความหมาย มาตราสวนแผนท่ี    

การวัดพ้ืนท่ีในแผนท่ี การกําหนดตําแหนงในแผนท่ี   
 

 

4062105 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 
Environmental Economics 
          หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิจ 
บทบาทของเศรษฐศาสตรตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับระบบเศรษฐกิจ มาตรการทางเศรษฐศาสตรตอการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรใน
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 

3(3-0-6) 

4062106 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม  
Environmental Microbiology 
             จุลินทรียในสิ่งแวดลอม  การจําแนกจุลินทรีย จุลินทรียกับการ
สุขาภิบาล จุลินทรียกับอุตสาหกรรม การควบคุม แกไข ประโยชนและโทษของ
จุลินทรีย อิทธิพลของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอม จุลินทรียกับการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม  ฝกปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  การเก็บตัวอยาง การเพาะเลี้ยง
เชื้อ  การวิเคราะหชนิดจุลินทรีย 
 

3(2-2-5) 

4062107 หลักการจัดการลุมน้ํา 
Principles of Watershed Management 
         พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ความคิดรวบยอดเก่ียวกับลุมน้ํา 
โครงสรางของทรัพยากรลุมน้ําและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมน้ํา
เพ่ือการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการไหลของน้ําการควบคุม          
การปองกันการชะลางพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหงแลง และมลพิษใน
พ้ืนท่ีลุมน้ํา การพัฒนาแหลงเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีลมน้ํา ความรูเบื้องตนในการ
สํารวจและวิเคราะหลุมน้ําเพ่ือวางแผนจัดการลุมน้ํา การจัดทํานโยบายการ
จัดการลุมน้ําแบบผสมผสาน   
           ฝกปฏิบัติการ การวิเคราะหหาน้ําทาในลุมน้ํา การศึกษาการชะลาง
พังทลายของดินในพ้ืนท่ี การศึกษาอุทกภัย  ความแหงแลง มลพิษ ความสมดุล
ของทรัพยากรในลุมน้ํา 

3(2-2-5) 
 
 

4063101 ดินและมลพิษทางดิน 
Soil and soil pollution 
          ความสําคัญของดิน  การกําเนิดและโครงสรางของดิน  คุณสมบัติ ิทาง
กายภาพ เคมี และ ชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย 
ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุและปญหาตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดมลพิษและ
ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม การปองกันและควบคุมและแกไขมลพิษทางดิน 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
          ฝกปฏิบัติการดินเบื้องตน เนื้อดิน อินทรียวัตถุในดินธาตุอาหารและ

โลหะหนักบางชนิดในดิน 
 

 

4063102 มลพิษทางน้ํา 
Water Pollution  
         วัฏจักรของน้ํา แหลงน้ําในโลก สมบัติของน้ํา สารพิษในน้ํา ผลกระทบท่ี
เ กิดจากสารมลพิษ วิ ธี การและมาตรการการควบคุมมลพิษทางน้ํ า               
การบํารุงรักษาแหลงน้ํา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมคุณภาพในแหลง
น้ําและการใชน้ําในสถานประกอบการ 
          ฝกปฏิบัติการ การกําหนดพ้ืนท่ี การกําหนดชวงเวลาการเก็บตัวอยาง 
การใชเครื่องมือวิเคราะหหามลสารในน้ํา การเปรียบเทียบคุณภาพน้ํา 
 

3(2-2-5) 
 

4063103 การจัดการขยะ 
Solid  Waste  Management 
         กระบวนการการเกิดขยะ ปริมาณและองคประกอบขยะมูลฝอย 
ผลกระทบขยะมูลฝอยตอสิ่งแวดลอม กฎหมายในการควบคุมปริมาณและการ
กําจัด  ระบบการขนถาย วิวัฒนาการการกําจัด การรวบรวมและกระบวนการ
เก็บ การสํารวจและวิเคราะห วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการกําจัด
ขยะของประเทศไทย เทคโนโลยีการออกแบบท่ีฝงกลบขยะอยางงาย การนํา
ขยะมูลฝอยไปใชประโยชน  ฝกปฏิบัติการ การศึกษาโครงสรางขยะ การศึกษา
การจัดการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนเมือง การคัดแยกขยะ การกวาดขยะ การ
ตั้งถังขยะ การขนยาย การฝงกลบ การเผา แหลงจัดการขยะ 
 

3(2-2-5) 
 

4063104 การอนุรักษดินและน้ํา 
Soil and Water Conservation 
         ทรัพยากรดิน ความหมายและประวัติการพังทลายของปจจัยกอใหเกิด
การพังทลายของดิน  ทรัพยากรน้ํา  และวัฏจักรของน้ํา สภาวการณการเกิด
การพังทลายของดิน  สมการการสูญเสียดินสากล การปลูกพืชเพ่ือปองกันการ
พังทลายของดิน  การจัดการท่ีดินอยางเหมาะสม  การอนุรักษน้ํา 

3(3-0-6) 

406 3105 มลพิษทางอากาศ 
Air Pollution  
         แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ  
สารมลพิษท่ีเปนแกสและอนุภาค  การวัดและการเก็บตัวอยางสารมลพิษใน
อากาศ  การสํารวจแหลงมลภาวะ  วิธีควบคุมมลพิษทางอากาศ  มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ กฎหมายการควบคุมคุณภาพอากาศ  เทคโนโลยีการควบคุม
สารมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 
           ฝกปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ  การเก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง  
การขนสง  การวิเคราะหปญหามลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดตางๆ  

3(2-2-5) 
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กระบวนการควบคุมและการจัดการมลพิษทางอากาศเบื้องตน 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4063106 สัมมนาส่ิงแวดลอม 

Seminar  in  Environment 
          การศึกษาดูงาน  การเสนอรายงานเก่ียวกับปญหาทางสิ่งแวดลอม  
แนวความคิด ผลงาน  ขอมูล  สภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ีมีผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย  
           ฝกปฏิบัติการสํารวจปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ินหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในปจจุบัน โดยการศึกษาและการคนควาจากแหลงตางๆ แลวนํามาอภิปราย       
การนําเสนอขอมูล  แนวทางการศึกษา การจัดทํารายงาน  การนําเสนอผล
การศึกษาตอสาธารณชน เพ่ือประโยชนในการศึกษาเพ่ิมเติม หรือนําไป
ประยุกตใชตอไป 

 

2(1-2-3) 

4063107 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
Environmental Research Methodology 
           องคความรู ทักษะและกระบวนการ ศึกษาคนควาและวิจัย ระเบียบ
วิธีการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  การใชสถิติ เ พ่ืองานวิจัย
สิ่งแวดลอม  ฝกปฏิบัติการกระบวนการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย การคนควา    
การหาขอมูลเพ่ือการทํางานวิจัย การเลือกใชเครื่องมือเพ่ือการวิจัย และสถิติ
พ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย 
 

3(1-2-6) 

4064101 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน  
Basic Environmental Impact Assessment 
          ประวัติ ความเปนมาในการวิเคราะห  การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ความสําคัญของการวิเคราะห
และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ศึกษาสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม คุณคาการใชประโยชน
และคุณภาพชีวิตของประชาชน สาเหตุ และปจจัยท่ีทําใหเกิดผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลง วิธีการ มาตรการปองกัน แกไข ลดผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาประเภทตางๆ       
       ฝกปฏิบัติการการศึกษาโครงการพัฒนา ศึกษาการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม คุณคาการใชประโยชนและ
คุณภาพชีวิต ศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง วิธีการ 
มาตรการปองกันแกไข ลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กรณีท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน หรือตัวอยางโครงการพัฒนาท่ีมีปญหาระดับชาติ 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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    2.2.2 กลุมวิชาเลือก   นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทุกคนจะตองเรียนในกลุม
รายวิชา ไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยแบงเปนกลุมวิชาดังตอไปนี้ 
 
           2.2.2.1 กลุมวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประยุกต                  เรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4062201 พิษวิทยาส่ิงแวดลอมและปฏิบัติการ                                                                  

Environmental Toxicology and Laboratory 
         สารพิษในสิ่งแวดลอม การจําแนก ประเภทของสารพิษในสิ่งแวดลอม กลไก
ความเปนพิษของสารพิษในสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบของสารพิษตอระบบของรางกาย การตรวจวิเคราะห การประเมินผล      
และการควบคุมความเปนพิษของสาร  
         ปฏิบัติการทดลองในเนื้อหาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม 
  

3(3-0-6) 

4063202 มลพิษส่ิงแวดลอม  
Environmental Pollution 
        สถานการณมลพิษในสิ่งแวดลอมทองถ่ิน และโลก สาเหตุของปญหาการเกิดพิษ
ในสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของสารพิษท่ีอยูในอากาศ สารพิษในน้ํา สารพิษในดิน     
และสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการลดมลพิษในสิ่งแวดลอม และการฟนฟูให
สภาพสมดุลของธรรมชาติกลับคืนมา 
         การฝกปฏิบัติการเก็บตัวอยางมลพิษสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
    

3(2-2-5) 

4064203 การควบคุมมลพิษ 
Pollution Control 
           สาเหตุ และปญหาตางๆ ท่ีทําใหเกิดมลภาวะ ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 
การเปรียบเทียบระบบการควบคุมและกําจัดของเสียแบบตางๆ การนําของเสียกลับมา
ใชประโยชน  ปฏิบัติการการควบคุมมลพิษ การเก็บตัวอยาง การฝกวิเคราะหตัวอยาง

3(2-2-5) 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4064102 การวิจัยส่ิงแวดลอม 

Environmental Research 
          ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ศึกษาคนควาและวิจัยทาง 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  การวิจัยพ้ืนฐานและการพัฒนาตอยอดงานวิจัย
ทางดานสิ่งแวดลอม  การวิจัยเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอม การวิจัยเชิงบูรณาการ 
การวิจัยโดยประยุกตใชองคความรูทองถ่ินรวมกับศาสตรสากลเพ่ือสรางองค
ความรูใหม เปนตน  จัดทํารายงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  
เพ่ือขยายผลสูสังคม 
           ฝกปฏิบัติการการทําวิจัยดานสิ่งแวดลอม 

3(1-2-6) 
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มลพิษทาง ดิน น้ํา อากาศ เครื่องมือสํารวจ การควบคุมกิจกรรมท่ีเกิดมลพิษ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4062204 หลักและวิธีการทางอนามัยส่ิงแวดลอม 

Environmental  Health  Approach 
        ความ หมาย ขอบเขต แนวคิดทางอนามัยสิ่งแวดลอม ความเขาใจพ้ืนฐาน
เก่ียวกับบุคคลและสังคม ความตองการของมนุษย พฤติกรรมอนามัย การเรียนรู    
และการจูงใจ โครงสราง สังคม ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชนท่ัวไป องคประกอบท่ีมี
อิทธิพลตอโครงการพัฒนาอนามัย 
 

3(3-0-6) 

4063205 สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  
Environmental Sanitation 
          ความหมาย  ขอบเขต และแนวคิดทางสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม   องคประกอบ 
ท่ีมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนาสุขาภิบาล 
 ฝกปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ในเมือง ชนบท โรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด โรงอาหาร ปมน้ํามัน 
 

3(2-2-5) 

4063206 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยดานส่ิงแวดลอม 
Health Approach and Environmental Safety 
        ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย  โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ หลักท่ัวไปในการควบคุมและการปองกันโรค การสุขาภิบาลความ
ปลอดภัยดานสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ องคกร         
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานดานอาชีวอนามัย   
         ฝกปฏิบัติการดานสุขาภิบาล และการปองกันอันตรายทางดานสิ่งแวดลอม   
และเทคโนโลยีปลอดมลพิษ 
 

3(2-2-5) 

4064207 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยส่ิงแวดลอม 
Environmental  Health  Planning  and  Supervision 
         ศึกษาหลักเกณฑในการประเมินปญหาทางอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศ  
การบริหารและดําเนินการท้ังในสวนภูมิภาค   หลักการวางแผนและโครงการ        
การประเมินโครงการ  หลักการวิธีการท่ีจะมาใชในการนิเทศงานและพัฒนาบุคลากร 
         ฝกปฏิบัติการ การวางแผน  การจัดทําแผน  และการนิเทศงานอนามัย
สิ่งแวดลอม  นําขอมูลมาพัฒนาบุคลากร 
 

3(2-2-5) 

4062208 
 

พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม   
Fundamentals of Environmental Engineering 
          เทคนิคเชิงระบบของของเสียในแหลงงาน การประเมินระบบของเสีย ระบบ
โครงสราง ประเมินประสิทธิภาพของระบบในการจัดการ การประเมินงบประมาณ   
การออกแบบเบื้องตน การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ   

ฝกการปฏิบัติการออกแบบระบบอยางงายในการจัดการคุณภาพน้ําเสีย ขยะ 
อากาศ 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4063209 วิศวกรรมบําบัดน้ําเสีย 

Wastewater Treatment Engineering 
         ปริมาณและลักษณะของน้ําเสีย มาตรฐานน้ําท้ิง สมดุลมวลสาร แอกทิเวเต็ด
สลัดจ ระบบฟลมตรึง ระบบบอบําบัด พ้ืนท่ีชุมน้ํา ระบบบําบัดและกําจัดสลัดจ   
ระบบกําจัดธาตุอาหาร การออกซิไดสและการตกผลึกทางเคมี 

ฝกปฎิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา น้ําเสียจากชุมชน น้ําเสียจากโรงงาน      
น้ําเสียจากโรงพยาบาล เปนตน 

 

3(2-2-5) 

4063210 วิศวกรรมการกําจัดขยะ   
Solid Waste  Management  Engineering 
          ปริมาณ และลักษณะทางกายภาพ เคมีของขยะชุมชน วิธีการวิเคราะห
องคประกอบขยะ การลดปริมาณขยะดวยการคัดแยกและนํากลับไปใชใหม    การเก็บ
รวบรวมขยะ การออกแบบเสนทางการเก็บและขนถายขยะ การกําจัดขยะดวยวิธีการ
ฝงกลบ เผา หมักทําปุย การบําบัดน้ําชะขยะ  

ฝกปฎิบัติการ วิ เคราะห คุณสมบัติของขยะท่ีผานการทําปุยหมักและ         
การบําบัดน้ําชะขยะ  
 

3(2-2-5) 

4064211 วิศวกรรมการควบคุมมลภาวะอากาศ 
Air Pollution Control Engineering 
          ความรู พ้ืนฐานเรื่องมลภาวะทางอากาศ มลสารทางอากาศ แหลงกําเนิด     
ผลจากมลพิษอากาศตอสุขภาพ อุตุนิยมวิทยาดานมลพิษอากาศ การเก็บตัวอยางและ
การวิเคราะหมลสาร แบบจําลองการแพรกระจายมลพิษในบรรยากาศ กฎหมาย  
ขอบัญญัติในการควบคุมมลสารท่ีเปนอนุภาคและกาซจากชุมชนและอุตสาหกรรม การ
จัดการคุณภาพอากาศ ระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
          ฝกปฏิบัติการวิเคราะหปริมาณและสารประกอบในฝุน ศึกษาดูงานปฏิบัติการ
การเก็บ และวิเคราะหตัวอยางอากาศสิ่งแวดลอมภาค 4 
 

3(2-2-5) 

4062212 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม  
Environmental Pollution Control Technology 
         การใชเทคโนโลยี เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีในการ
ควบคุมบําบัดและกําจัดมลพิษแตละประเภท การควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมในประเทศ 

ไทย คามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือควบคุมและลด
ขนาดมลพิษ การศึกษาดูงาน  
          ฝกปฏิบัติการ การใชเครื่องมือในการจัดการ การควบคุม การบําบัดและการ
กําจัดมลพิษสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4063213 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

Environmental Survey and Monitoring 
         ศึกษาวิธีการและเครื่องมือในการสํารวจคุณภาพสิ่งเเวดลอม การวางแผน
สํารวจขอมูล การเก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยางการวิเคราะหคุณภาพ                 
สิ่งเเวดลอมในภาคสนาม  
         ฝกทักษะการใชอุปกรณการตรวจวัด การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 
ขอมูลจากการสํารวจ การนําองคประกอบของระบบ ISO เพ่ือจัดการมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดานกายภาพ และชีวภาพ  วางแผนสํารวจขอมูล สํารวจขอมูล การเก็บ
ตัวอยาง   การรักษาตัวอยาง การวิเคราะห การตรวจวัด คุณภาพสิ่งเเวดลอม        
การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลจากการสํารวจ 
 

3(2-2-5) 

4063214 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย  
Wastewater Treatment Technology 
           ศึกษา องคประกอบของน้ําเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
ตางๆ การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะน้ําท้ิง มาตรฐานน้ํา
ท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การวางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียพ้ืนฐาน  
           ฝกปฏิบัติแยกองคประกอบของน้ําเสีย ปฏิบัติการระบบน้ําเสียตางๆ สถาน
ประกอบการ การตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย ระหวางการบําบัด และคุณภาพน้ําท้ิง 
 

3(2-2-5) 

4064215 แบบจําลองทางส่ิงแวดลอม 
Environmental Modeling 
         ระบบสิ่งแวดลอม  กลไกท่ีควบคุมพลวัตของสิ่งแวดลอม นิยามความหมายและ
ประเภทของแบบจําลอง  การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร วิธีการทางคณิตศาสตร
เพ่ือใชในการหาคําตอบ วิธีการประเมินความถูกตอง แมนยํา  ฝกปฏิบัติการสราง
แบบจําลองทางสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา 
 

3(2-2-5) 

4062216 การสํารวจส่ิงแวดลอมระยะไกล  
Environment Remote Sensing 
        การสํารวจขอมูลระยะไกลดวยดาวเทียม การตรวจสอบสภาวการณสิ่งแวดลอมจาก
ระยะไกล ระบบบันทึกขอมูลจากอวกาศ ความสัมพันธระหวางระบบบันทึกขอมูลกับ
ปรากฏการณในชั้นบรรยากาศและบนผืน โลก การจัดเก็บและการแปลความขอมูล     
การประยุกตใชขอมูลระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
           ฝกปฏิบัติการเก่ียวกับการตรวจสอบสภาวการณสิ่ งแวดลอมจากระยะไกล      
บันทึกขอมูลจากอวกาศ โลก การจัดเก็บและการแปลความขอมูล  การประยุกตใชขอมูล
ระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4063217 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรดานส่ิงแวดลอม  

Geographic  Information  Technology  for Environment 
           ความรูเบื้องตนดานภูมิศาสตร กายภาพ แผนที ่และการใชแผนที่แบบตางๆ    
การทําแผนที่ดิจิตอล การแปลภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม การกําหนด
และระบุตําแหนงบนพื้นโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรกับงานดานสิ่งแวดลอม  
          ฝกปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร การนําเขา
ขอมูลจากการสํารวจ และภาพถายทางอากาศ การทําแผนที่ดิจิตอล  การปรับแกขอมูล การ
เก็บขอมูลเชิงพื้นที่ การทําขอมูลเชิงอธิบายที่สัมพันธกับแผนที่ 
 

3(2-2-5) 

4063218 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการทรัพยากร 
The application of GIS for natural resource management 
         การประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การวางแผนการใชที่ดิน การเฝาระวัง การคาดการณปญหาดานสิ่งแวดลอม 
กรณีตัวอยางและบทปฏิบัติการในการประยุกตใชการสํารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          ฝกปฏิบัติการการนําขอมูลมาประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับงานดาน
สิ่งแวดลอม การใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่ เพื่อใชสารสนเทศ 
 

3(2-2-5) 

4064219 การจัดการระบบฐานขอมูลดานส่ิงแวดลอม  
Environment Database and  Information System Management 
       ศึกษาเก่ียวกับระบบขอมูลทางสิ่งแวดลอม กลุมขอมูลนิเวศวิทยา กลุมขอมูล
เก่ียวกับน้ํา กลุมขอมูลอากาศ กลุมขอมูลเสน กลุมขอมูลโทรสัมผัส การจําแนก
ประเภทขอมูล การสรางระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม การเลือกใชขอมูลให
เหมาะสมกับงานดานสิ่งแวดลอม การคนหาขอมูลในระบบฐานขอมูลระหวางประเทศ 
ระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย การใชระบบขอมูลจากดาวเทียมและ
ภาพถายทางอากาศ 
          ฝกปฏิบัติการการคนหาขอมูลจากฐานขอมูลจากในและระหวางประเทศ การ
เลือกใชขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมอยางท่ีเหมาะสม การออกแบบระบบฐานขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม  
 

3(2-2-5) 

4063220 นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  
Environmental Policy and Planning 
         วัตถุประสงคของนโยบาย  กระบวนการจัดทํานโยบาย  เทคนิคการกําหนด
นโยบาย  การทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดลอม  การเผยแพรนโยบาย
สิ่งแวดลอม  กรอบนโยบายสิ่งแวดลอมในประเทศไทย  การวางแผนและจัดทําแผน
สิ่งแวดลอม  การกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับชาติ  สัมมนา
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4063221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

Natural Resources 2and Environmental Management 
           ความหมาย ประเภท ประโยชน ความจําเปน วัตถุประสงค วิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาทดลอง         การแกปญหาตาม
สภาพความเปนจริงในทองถ่ิน  
           ฝกปฏิบั ติ ก ารวิ ธี ก ารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม              
การวิเคราะหฐานทรัพยากรธรรมชาติ การจัดทําฐานขอมูล การวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

3(3-0-6) 

4064222 
 

การบริหารงานส่ิงแวดลอม   
Environmental  Administration 
          นโยบาย สิ่งแวดลอมของชาติ เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เก่ียวกับดิน ปาไม ท่ีกักเก็บน้ํา ลุมน้ํา ลําคลองและสวนสาธารณะ ดัชนีแสดงความขาด
แคลน หลักการจัดการทรัพยากรแตละชนิด มาตรการควบคุม     การแกไขสิ่งแวดลอม
ท่ีจะเสียหายได    
 

3(3-0-6) 

    
           2.2.2.1 กลุมวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประยุกต                 เรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

4062301 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ  
Forest Resources and Management 
          ความหมาย ประเภท โครงสรางและขนาดของปาไม ความรูพ้ืนฐานดาน
ทรัพยากรปาไม   วัฏจักรสิ่งแวดลอมของปาไมตามฤดูกาล ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศปาไม  ปจจัยท่ีมีผลตอการแพรกระจายของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนท่ีปาไม การ
แพรกระจาย การงอกและการเจริญเติบโต ปาไมและความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม 
บทบาทของปาไมตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสํารวจ และการประเมิน
ปริมาณเนื้อไมการแพรกระจาย  การงอกและการเจริญเติบโต ปาไมและความสําคัญตอ
เศรษฐกิจ สังคม บทบาทของปาไมตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสํารวจ 
และการประเมินปริมาณเนื้อไม ความเพ่ิมพูนรายปและความอุดมสมบูรณของปาไม 
ผลกระทบของการสูญเสียปาไม การฟนฟูปาเสื่อมโทรม นโยบายเเละการวางแผนในการ
จัดการปาไม    แนวทางการอนุรักษปาไมและการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน  
           ฝกปฏิบัติการศึกษานิเวศปาไมในพ้ืนท่ีจริง 
 
 
 
 
        

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 

4062302 สมุทรศาสตรส่ิงแวดลอม  
Oceanographic Environment 
              สมุทรศาสตร สิ่งแวดลอม ศึกษาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลมหาสมุทร ดานโครงสรางทางกายภาพ องคประกอบของชายฝง ลักษณะทาง
กายภาพ สัณฐานวิทยาการพังทลายของชายฝง ลักษณะกระแสน้ํา การศึกษารูปแบบของ
กระแสน้ําและชีวภาพ  กลไกทางธรรมชาติในทะเลมหาสมุทรท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต 
ทรัพยากรทางทะเล ผลกระทบจากการใชทรัพยากรทางทะเลและภัยธรรมชาติตอ
สิ่งแวดลอมทะเลมหาสมุทร และคุณภาพชีวิต  
        ฝกปฏิบัติการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล  ศึกษานอก
สถานท่ี เก็บตัวอยาง ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทะเล  ชีวกายภาพสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล มลพิษทางทะเลและผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติตอทะเลมหาสมุทร 
 

3(2-2-5) 

4062303 สารพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
Toxicity and Environmental Impact 
       ศึกษาประเภทของสารพิษ วัตถุมีพิษทางการเกษตร สารพิษจากการอุตสาหกรรม 
สารพิษจากสาธารณสุขและการแพทย ผลกระทบของสารพิษตอสิ่งแวดลอม การประเมิน
ความรุนแรงของสารจากแหลงตางๆ การติดตามตรวจสอบสารพิษ การปองกันและ
ควบคุม ฝกปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจากมลสารในประชากรท่ีอยูในกลุมเสี่ยง เชน 
เกษตรกรท่ีใชสารเคมีทางการเกษตร  ผูท่ีคัดแยกขยะในแหลงรวมขยะ ผูทํางานเก่ียวของ
กับโลหะหนัก กากสารเคมีอันตราย ฯลฯ 

ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารพิษในสิ่งแวดลอม ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีมีผลกระทบ
จากการใชสารเคมี 

 

3(2-2-5) 

4062304 นิเวศวิทยาเขตรอน 
Tropical Ecology 
           ศึกษาระบบนิเวศของบริเวณเขตรอน โครงสราง หนาท่ีและความสําคัญของ
ระบบนิเวศเขตรอน ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพท่ีมีตอการปรับตัวของพืชและสัตว   
ท้ังบนบกและในน้ํา ความหลากหลายทางชีวภาพของบริเวณเขตรอนในประเทศไทย  
           ฝกปฏิบัติการ การสุมตัวอยาง การเก็บตัวอยาง  การวิเคราะห                  
การประมวลผล การประเมินสถานภาพระบบ 
 

3(2-2-5) 

4062305 พลังงานกับส่ิงแวดลอม  
Energy and Environment 
         พลังงาน ตนกําเนิด แหลงพลังงาน การถายทอดพลังงาน  ในระบบนิเวศ
ความสําคัญของพลังงานตอระบบสิ่งแวดลอม พลังงานกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สถานการณและวิกฤตการณ พลังงานของโลกและประเทศไทย ผลกระทบของการใช
พลังงานตอสิ่งแวดลอม การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน 
นโยบายพลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศไทย          

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
           ฝกปฏิบัติการผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน  นโยบายพลังงานและพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทย 
 

 

4062306 การจัดการคายวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
Environmental Science for Camping Management 

        คายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิยาม จุดประสงค ทรัพยากรการจัดคาย          
การวางแผน การสํารวจพ้ืนท่ีจัดคาย การเตรียมการจัดคาย โปรแกรมคาย คูมือกิจกรรม 
เนื้อหาสาระ นันทนาการ อาหาร ท่ีพัก ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดลอมคาย     
การบริหารคาย  
          ฝกปฏิบัติการคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 

3(2-2-5) 

4063301 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
Biodiversity Conservation  
        ความหมายและความสําคัญในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ          
การทําลายถ่ินท่ีอยู ปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เทคนิคการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีตางๆ การประเมินคุณคา การใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน กฎหมาย และอนุสัญญาท่ีเก่ียวของ  
        ฝกปฏิบัติการ การศึกษากรณีตัวอยางในพ้ืนท่ีเก่ียวกับชนิด สัดสวน ปริมาณ     
การกระจาย ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาการนําทรัพยากร
ความหลากหลายมาใชในชีวิตประจําวันในพ้ืนท่ีจริง 
 

3(2-2-5) 

4063302 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
Eco-Tourism 
         ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติตอการทองเท่ียว ผลกระทบของการ
ทองเท่ียวตอระบบนิเวศ  ความหมายและความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ    
การประสานการพัฒนาการทองเท่ียวเขากับวิถีชีวิตของทองถ่ิน เศรษฐศาสตรเเละการ
ดําเนินการตลาดอยางมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การจัดการการทองเท่ียว       
เชิงอนุรักษ นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
          ฝกปฏิบัติการการวิเคราะหแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศทางวัฒนธรรม ระบบเกษตร 
ระบบธรรมชาติ เก่ียวกับทรัพยากรการทองเท่ียว ผลกระทบท่ีเกิดจากการทองเท่ียว     
จากการใชประโยชน การวิเคราะหและวางแผนเพ่ือการพัฒนา และอนุรักษเเหลง
ทรัพยากรนันทนาการท้ังท่ีมีอยูเดิมและแหลงใหมเชิงนิเวศ การศึกษากรณีตัวอยาง
ทรัพยากรการทองเท่ียงเชิงนิเวศประเภทพืช สัตว โบราณสถาน วัฒนธรรมในทองถ่ิน 
 
        
 
 
    

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4063303 การสงเสริมและการเผยแพรทางดานส่ิงแวดลอม 

The Extension and Dissemination of Environmental 
         การสงเสริมและเผยแพรทางดานสิ่งแวดลอม ความจําเปน ความสําคัญ 
จุดประสงค ประโยชน สาระสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษย การปรับตัวในสิ่งแวดลอมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการสงเสริมและเผยแพร การจัดทําสื่อวัสดุทางสิ่งแวดลอมและ
เทคนิควิธีการการใช สงเสริมและเผยแพรตลอดชีวิต ฝกปฏิบัติ วิเคราะหเนื้อหาดาน
สิ่งแวดลอม ท่ีไดรับผลกระทบในสังคมชุมชน เมือง ชนบท และจัดทําสื่อและวัสดุทาง
สิ่งแวดลอม และจัดกระบวนการสงเสริมและเผยแพร 
          ฝ กปฏิ บั ติ ก า รการจั ดการทรั พย ากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล อม โ ลก               
และสิ่งแวดลอมไทย 
 

3(2-2-5) 

4063304 ลุมน้ําปงศึกษา 
Ping Watershed Study 
        การกําหนดขอบเขตลุมน้ํา การแบงพ้ืนท่ีลุมน้ําปงการศึกษาทรัพยากรลุมน้ําดวย
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐสังคม การใชทรัพยากรลุมน้ํา แนวทางการพัฒนาลุมน้ํา  
       การฝกปฏิบัติศึกษาและเก็บขอมูลในลุมน้ําปง ดานชีวภาพ กายภาพ              
และเศรษฐสังคม 
 

3(2-2-5) 

4063305 ทรัพยากรน้ําและการจัดการ 
Water Resources and Management  
          ชนิด และการกระจายของแหลงน้ําธรรมชาติ ปริมาณเละคุณภาพแหลงน้ําการใช
ประโยชนจากแหลงน้ําธรรมชาติและ เเหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน  ระบบประปา สภาพ
ปญหาท่ีเกิดจากการใชประโยชน การปรับปรุงคุณภาพน้ํา การวางแผนปองกันน้ําทวม
และปญหาความแหงแลง การสํารวจและวางแผนพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือจุดมุงหมายตาง ๆ 
 

3(3-0-6) 

4064301 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ 
Recreation  Resources  and  Management 
           ชนิด และแหลงของทรัพยากรนันทนาการในประเทศไทย สภาพปญหาท่ีเกิด
จากการใชประโยชน การวิเคราะหและวางแผนเพ่ือการพัฒนา และอนุรักษเเหลง
ทรัพยากรนันทนาการท้ังท่ีมีอยูเดิมและแหลงใหม 
 

3(3-0-6) 

4064302 หลักการส่ิงแวดลอมศึกษา  
Principle of Environmental Study 
          การศึกษาสิ่งแวดลอม หลักการ ความสําคัญ ความจําเปน กระบวนการเรียนรู 
ระดับการเรียนรูของสิ่งแวดลอมของมนุษย โครงสรางเนื้อหาในระดับตางๆ การทํา
โครงการสอน การทําแผนการสอน การประเมินผล  
          ฝกปฏิบัติ การวิเคราะหโครงสรางเนื้อหา โครงการสอน การทําแผนการสอน 
และการประเมินผล 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4064303 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา  

Environment and Development 
          การศึกษา ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมศึกษากับการพัฒนา ปญหา
สิ่งแวดลอมผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีตอสภาพสิ่งแวดลอม การวางแผนดาน
สิ่งแวดลอมเพ่ือลดความขัดแยงระหวางการพัฒนากับการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

3(3-0-6) 

4064304 การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 
Natural and Cultural Heritage Conservation 
          ความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ ประเภทของธรรมชาติท่ีควรแกการ
อนุรักษ สภาพปจจุบันของการอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม นโยบาย และ
แผนการเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม ปญหา และ อุปสรรคใน
การอนุรักษ วิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานดานธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรม ในอุทยานแหงชาติ อุทยานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑแหงชาติ 
วัฒนธรรมทองถ่ิน   งานประเพณี ศึกษาความเชื่อของทองถ่ิน 
          ฝกปฏิบัติการการอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
 

3(2-2-5) 

4064305 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ  
Chemical Analysis of Pollutants 
          ศึกษา หลักการวิเคราะหทางเคมี การใชเครื่องมือและวิธีการตาง ๆ ในการ
วิเคราะหทางปริมาณ และคุณภาพของสารพิษตกคางพวกโลหะหนัก ยาฆาแมลงและ
สารเคมีชนิดตางๆ ท่ีปนเปอนและเจือปนในอาหารและสิ่งแวดลอม ฝกปฏิบัติการ      
การวิเคราะหทางเคมี การใชเครื่องมือและวิธีการตางๆ ในการวิเคราะหทางปริมาณ และ
คุณภาพของสารพิษ 
 

3(2-2-5) 
 

4064306 ผังเมืองและการจัดการ   
Urban Planning and Management 
         ทฤษฎีการวางผังเมือง ความสัมพันธของการใชประโยชนท่ีดินกับการวางแผนและ
ผังเมือง โครงสรางภายในเมือง ระบบการตั้งถ่ินฐาน กระบวนการเติบโตของเมือง การ
เติบโตและการพัฒนาภูมิภาค การอพยพเคลื่อนยายประชากร การคมนาคมขนสง และ
การตั้งอาคารท่ีอยูอาศัย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการวางผังเมืองและการกอสรางอาคาร               
         ฝกปฏิบัติการศึกษาการวางผังเมืองของชุมชนเมือง การกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการวาง
ผังเมือง ความสัมพันธเชิงพ้ืนท่ี การแบงโซนการใชประโยชนท่ีดิน  
 

3(2-2-5) 
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2.3 กลุมวิชาทักษะทางภาษาและการส่ือสารทางวิทยาศาสตร                              6    หนวยกิต                                   

 
2.4 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ  หรือ สหกิจศึกษา                                 6    หนวยกิต                                   

โดยใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

     2.4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพ    6   หนวยกิต 
 

     

 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ชม.) 
4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร  

English For Sciences  
 คนควาและศึกษาขอความ  บทความ  รายงานการวิจัยและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร  และใหเขียนขอความ  บทความและรายงานทางวิทยาศาสตรเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

3(3-0-6) 

4063109 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม     
English For Environmental Sciences 
          ฝกอานบทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
และฝกใหเขียนขอความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปน
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ชม.) 
4064401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

Preparation for Professional Experience Practice in Environmental 
Science  
          จัด ให มี กิจกรรมเ พ่ือ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 

1(90) 

4064402 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
Professional Experience Practice in Environmental Science 
           การฝกปฏิบัติงาน หรือจัดทําโครงการ ศึกษาเฉพาะกรณี โดยใหมีการ
รวบรวมขอมูล ศึกษาสภาพปญหา วิเคราะหและหาวิธีการแกปญหาทางดาน
สิ่งแวดลอม แลวจัดทําเปนรายงาน 

5(450) 
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2.4.2  สหกิจศึกษา    6    หนวยกิต 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาใดๆ          
ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปดสอน แตตองไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว   
จํานวน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
  

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ชม.) 
4064403 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
           การปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ท่ี มีกลุมงานดาน
สิ่งแวดลอม หรือมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม เสมือนเปนเจาหนาท่ี หรือ
พนักงานในตําแหนงท่ีมีภาระงานสอดคลองกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ มีหนาท่ีรับผิดชอบแนนอน  มีผูนิเทศงาน การติดตาม และการ
ประเมินผลอยางเปนระบบ 

6(540) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 รวมท้ังวิสัยทัศน และความตองการ
ของชุมชน ทองถ่ิน สังคม ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา (สกอ) 
   สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2549 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจากเดิม 34 หนวยกิต  เหลือ 30 หนวยกิต และหมวดวิชาเฉพาะดานจาก 
เดิม 94 หนวยกิต เพ่ิมข้ึนเปน  100 หนวยกิต  (ดังตาราง) 

 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 34 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาแกน 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะ 
2.3 กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร  
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

94 
18 
71 
- 
5 

104 
18 
74 
6 
6  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
หนวยกิตรวม 134 ไมนอยกวา 140 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาระหวาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (ปรับปรุง) พ.ศ. 2555  

 

หลักสูตรเดิม ปการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปการศึกษา 2555 หมายเหตุ 

วัตถุประสงค 
      เพ่ือผลิตบุคลากรวิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ใหมี
คุณลักษณะดังน้ี 
          1. มีความรู ทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
สามารถจัดการสิ่งแวดลอมได    
           2. มีเจตคติทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีเจตคตท่ีิดีตอ
วิชาชีพและสังคม  
          3. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกลและ มีความคดิรเิริ่มสรางสรรค 
          4. มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือทํางานเปน
หมูคณะได 
          5.มีความรูในการวิจัยและเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดบัสูง 
           6. สามารถประกอบอาชีพอิสระ  ตลอดจนการปฏิบัติงาน  ใน
สถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ท้ังภาครัฐและ
เอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพปลอดภัยตอตนเอง และสิ่งแวดลอม 
 

วัตถุประสงค  
     เพ่ือผลิตบุคลากรวิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ใหมี
คุณลักษณะดังน้ี 
        1. มีความรู ทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
สามารถจัดการสิ่งแวดลอมได    
         2. มีเจตคติทวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมรวมท้ังมีเจตคติท่ีดตีอวิชาชีพ
และสังคม สามารถ ทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือทํางานเปนหมูคณะได 
         3. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกลและ มีความคดิรเิริ่มสรางสรรค 
        4. มีความรูในการวิจัยและเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูง 
        5. สามารถประกอบอาชีพอิสระ  ตลอดจนการปฏิบัติงาน         
ในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ท้ังภาครัฐ
และเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัยตอตนเองและสิ่งแวดลอม 
        6. ผลิตบัณฑิตใหเหมาะสมกับการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร  
เพ่ือรองรับการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม 
 

    ปรับปรุ ง เ พ่ือ ให สอดคลอง กับ
ปญหาและความตองการของชุมชน  
ทองถ่ิน สังคม ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
ข อ ง สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ประเมินผลอุดมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
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 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรเดิม ปการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปการศึกษา 2555 หมายเหตุ 

1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี   
   ไมนอยกวา 9    หนวยกิต 

   1.1 กลุมท่ี 1  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  ไมเกิน  3 หนวยกิต 

       1541001   ทักษะการรบัสารภาษาไทย                  3(2-2-5)  
       1541002   ทักษะการสงสารภาษาไทย                  3(2-2-5)  
       1541003   การสื่อสารเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ               3(2-2-5)  
       1541004   ภาษาและการสือ่สารในทองถ่ิน                 3(2-2-5)  
   1.2 กลุมท่ี 2  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  ไมเกิน  6 หนวยกิต 

       1551001   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                  2(2-0-4) 
       1551002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                  2(2-0-4)             
       1551003   ทักษะการฟง- การพูดภาษาอังกฤษ 1     2(1-2-3)      
       1551004   ทักษะการฟง- การพูดภาษาอังกฤษ 2     2(1-2-3)                                        
       1551005   ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ      2(1-2-3) 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเลือกเรียนวิชาตอไปน้ี  
   ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

    2.1กลุมท่ี 1 ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

       1511001  จริยธรรมกับมนุษย                  2(2-0-4)  
       1511002  ความจริงของชีวิต                             2(2-0-4)  
       1521001  พุทธศาสน                   2(2-0-4)  
    2.2 กลุมท่ี 2  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี   ไมนอยกวา 2 หนวยกิต                              
        2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป      2(2-0-4)   
        2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     2(2-0-4) 
        2061001  สังคีตนิยม                              2(2-0-4)   
       

1.  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  
    12 หนวยกิต  
    บังคับเรียน    6  หนวยกิต 
     1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                   3(3-0-6) 
     1551002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    3(3-0-6) 
    เลือกเรียน    ไมเกิน 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
     1541001   ทักษะการใชภาษาไทย                                3(3-0-6) 
     1541002   ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจดุประสงคเฉพาะ       3(3-0-6) 
     1541003   ภาษาและการสื่อสารในทองถ่ิน                    3(3-0-6) 
     1561001   การฟงและการพูดภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
     1571001   การฟงและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
     1691001   การฟงและการพูดภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 
2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนวิชาตอไปน้ี  
     ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  และไมเกิน  9 หนวยกิต 
      1001003   พฤติกรรมนุษยกับการพัฒนาตน                   3(3-0-6) 
      1001004   ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ       3(3-0-6) 
      1511001   จริยธรรมกับมนุษย                    3(3-0-6) 
      1511002   ความจริงของชีวิต                    3(3-0-6) 
      1521001   พุทธศาสน                                            3(3-0-6)                                                            
      1631001   สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการคนควา        3(3-0-6) 
      2011001   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                   3(3-0-6) 
      2051001   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                   3(3-0-6) 

2061001    สงัคีตนิยม                     3(3-0-6) 

   ปรับตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           
พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร         
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หลักสูตรเดิม ปการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปการศึกษา 2555 หมายเหตุ 

  2.3 กลุมท่ี 3  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต                                      
       1001001  ภาวะผูนําและการจัดการยุคใหม                 2(2-0-4)  
       1001002   การคิดวิเคราะห การคนควา                    2(2-0-4)                       
                      และการใชเหตุผล                              
       1001003   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน   2(2-0-4)  
    2.4  กลุมท่ี 4  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต                                                                        
       1631001  สารสนเทศและการศึกษาคนควา                2(1-2-3)  
       1631002   การศึกษาคนควาและการเขียนบทนิพนธ     2(1-2-3) 
       1631003   ความรูพ้ืนฐานทางสารสนเทศศาสตร          2(1-2-3)          
       1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในสํานักงาน     2(1-2-3)            
       1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา   2(1-2-3)    
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเลือกเรียนวิชาตอไปน้ี  
    ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

    3.1 กลุมท่ี 1  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 2 หนวยกิต                  
        2531001  วิถีไทย                   2(2-0-4)  
        2531002  วิถีโลก                   2(2-0-4)  
        2531003  ครอบครัวและสงัคม                             2(2-0-4)  
        2541001  มนุษย  ชุมชนและสิ่งแวดลอม                  2(2-0-4)  
        2561001  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป        2(2-0-4)  
    3.2 กลุมท่ี 2  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

        2501002  เศรษฐกิจพอเพียง                             2(2-0-4)  
        2521001  ทองถ่ินศึกษา                  2(2-0-4)  
        2551001  การปกครองสวนทองถ่ินไทย                 2(2-0-4)  
        3541001  การเปนผูประกอบการ                           2(2-0-4)  
        3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจาํวัน      2(2-0-4)  

3561001     ภาวะผูนําและการจดัการสมัยใหม       3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเลือกเรียนวิชาตอไปน้ี     
     ไมนอยกวา  6  หนวยกิต และไมเกิน  9 หนวยกิต 

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                    3(3-0-6) 
2501002   ความเปนธรรมทางสังคมและสันตภิาพ           3(3-0-6) 
2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบตอสังคม              3(2-2-5) 
2521001   โลกาภิวัตนและทองถ่ินภิวัตน                   3(3-0-6) 
2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก                   3(3-0-6) 
2541001   มนุษย ชุมชน  และสิง่แวดลอม                   3(3-0-6) 
2541002   การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน                   3(3-0-6) 
2551002   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเมือง                   3(3-0-6) 

         การปกครองไทย                                  
2561001   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป           3(3-0-6) 
3541001   การเปนผูประกอบการ                              3(3-0-6) 
3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                   3(3-0-6) 
3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                                 3(3-0-6)                              
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หลักสูตรเดิม ปการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปการศึกษา 2555 หมายเหตุ 

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี 
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

    4.1  กลุมท่ี 1 ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี    ไมเกิน  6 หนวยกิต                         
        4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศ                            3(2-2-5) 
                      และคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน       
        4121002  คอมพิวเตอรและการประยุกตใชงาน     3(2-2-5)  
        4121003  การพัฒนาระบบสารสนเทศบน                 3(2-2-5) 
                      ระบบเครือขาย                       
        4121004  คอมพิวเตอรและสื่อประสม                     3(2-2-5)  
    4.2  กลุมท่ี 2  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี   ไมเกิน  6 หนวยกิต 

        4091001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน       2(2-0-4)  
        4091002  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3)  
        4091003  คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ      2(1-2-3)  
    4.3 กลุมท่ี 3  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี  ไมเกิน  6 หนวยกิต  
        4001001  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา   2(2-0-4)  
        4001002  วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวัน      2(2-0-4)  
        4001003  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ                     2(2-0-4) 
                      ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                   
        4001004  พืชพรรณเพ่ือชีวิต       2(2-0-4)  
5. กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ใหเลือกเรียนวิชาตอไปน้ี  
    ไมนอยกวา 2 หนวยกิต  

        1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     2(1-2-3)  
        1161003  การลีลาศเพ่ือสขุภาพ                2(1-2-3)  
        1161004  กีฬาศึกษา        2(1-2-3) 

4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  ใหเลือกเรียนวิชา 
     ตอไปน้ี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน  9 หนวยกิต 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต             3(2-2-5) 
1161002  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ                   3(2-2-5) 
4001001  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา        3(3-0-6) 
4001002  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
4001003  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 
4091001  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
4091003  คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ                         3(3-0-6) 
4121001  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี                  3(2-2-5) 

                    สําหรับนักศึกษา                     
4121002  การประมวลผลคําและการนําเสนอ                 3(2-2-5) 
              ผลงานดวยคอมพิวเตอร                     
4121004  ทักษะการใชโปรแกรมกระดานคาํนวณ            3(2-2-5) 
              และจัดการขอมลู                              
4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต                   3(2-2-5) 
5001001  เกษตรในชีวิตประจําวัน                              3(2-2-5) 
5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจําวัน                   3(3-0-6) 
5501002  เทคโนโลยีทองถ่ิน                               3(3-0-6) 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรเดิม ปการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปการศึกษา  2555 
หมายเหตุ 

1. กลุมวิชาแกนวิชาวิทยาศาสตร                               จํานวน    18  หนวยกิต 1. กลุมวิชาแกน                                                จํานวน   18  หนวยกิต 

4011301 
 
 
 
 
 

 

0หลักฟสกิส                                    
Principles of Physics 
     ศึกษา  ระบบหนวย  การวัด  ความแมนยํา              และ
ความเท่ียงตรงในการวัด ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร   
การเคลื่อนท่ีของวัตถุแบบตาง ๆ  แรงและกฎการเคลื่อนท่ีของ
นิวตัน โมเมนตัม  งาน   กําลัง  พลังงาน  เครื่องกลอยางงาย  
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคลื่น ความรอน ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา  
ส ม บั ติ ข อ ง ส ส า ร โ ค ร ง ส ร า ง อ ะ ต อ ม ส า ร กั ม มั น ต รั ง สี  
กัมมันตภาพรังสีและการสลายตัว  
   โดยมีปฏิบัติการทดลองในเน้ือหา  การวัดและเครื่องมือวัด  
เวกเตอร  และสมดุล  กฏการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  แรง  โม
เ ม น ตั ม   เ ค รื่ อ ง ก ล อ ย า ง ง า ย   ไ ฟ ฟ า   แ ม เ ห ล็ ก   
คลื่น  ความรอน  และสมบัติของสาร 

4(3-3-7) 
 
 
 

 

4011103  ฟสิกสท่ัวไปและปฏิบัติการ  
General Physics and Laboratory             

 การวัดและเครื่องมือวัดละเอียด  ปริมาณทางฟสิกส
และหนวยมาตรฐาน  การเคลื่อนท่ีของวัตถุ  แรงและกฎการ
เคลื่อนท่ี งาน พลังงาน  โมเมนตัม เครื่องกลอยางงาย ความรู
เบ้ืองตนเก่ียวกับคลื่น เสียง แสงสวาง ไฟฟาและพลังงาน
ไฟฟา สมบัติเชิงกายภาพของสสารและการเปลี่ยนแปลงความ
รอน และบรรยากาศ ธรรมชาติของอะตอม กัมมันตภาพรังสี
และการใชประโยชน 
          ปฏิบัติการทดลองในเน้ือหาวิชาฟสิกส ไมนอยกวา  
10   ปฏิบัติการ 
 

4(3-3-7) ปรับให
เหมาะสมกับ

หลักสตูร 

4021101 หลักเคมี                                                                                                                   
Principles of Chemistry                                                                                   
 ศึกษามวลสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอมและตาราง
ธาตุ   พันธะเคมีเบ้ืองตน สมบัติของสารในสถานะ ตางๆ อาทิ 
แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย  คอลลอยด   อุณหพล
ศาสตร   และจลนพลศาสตรเชิงเคมี  สมดุลเคมี  สมดุลเชิง
ไอออน  เคมีไฟฟาสารอินทรีย  สารพอลิเมอร  สารประกอบโค
ออรดิเนชันเบ้ืองตน  เคมีนิวเคลียรและเคมีสภาวะแวดลอม
เบ้ืองตน  

4(3-3-7) 4021103 เคมีท่ัวไปและปฏิบัติการ  
 General Chemistry and Laboratory                 
          ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม
และตารางธาตุ พันธะเคมีเบ้ืองตน  สารละลาย  คอลลอยด 
สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน สารอินทรีย สารชีวโมเลกุล เคมี
นิวเคลียรและเคมีสภาวะแวดลอมเบ้ืองตน  

ปฏิบัติการที่เก่ียวของกับการศึกษาทางทฤษฎี 

 

4(3-3-7) ปรับให
เหมาะสมกับ

หลักสตูร 
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 ฝกปฏิบัติการเก่ียวกับ เทคนิคเบ้ืองตน และหลัก
ปฏิบัติท่ัวไปในปฏิบัติการเคมี  การจัดจําแนกสารเคมี      เกรด
ของสาร และการใชสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
เคมี  เทคนิคการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน        มวลสารสัมพันธ  
ความรอนของปฏิกิริยาเคมี  อัตราการเกิดปฏิกิริยา   สมดุลเคมี  
คา pH  คาคงตัวของการแตกตัวของกรดและเบส  และความ
แตกตางของสารอินทรียกับสารอนินทรีย  สมบัติและปฏิกิริยา
สารอินทรียท่ีสําคัญ  สมบัติของสารชีวโมเลกุล  สารประกอบโค
ออรดิเนชัน  เคมีสภาวะแวดลอม 

4031101 หลักชีววิทยา   
Principles  of  Biology  
 ศึกษาหลักชีววิทยาพ้ืนฐาน   สมบัติของสิ่งมีชีวิต   สาร
ชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต เซลลและเน้ือเยื่อ  การถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม   การสืบพันธุและการเจริญเติบโต การจําแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต   วิวัฒนาการ   นิเวศวิทยา 
 ฝกปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับการใชกลองจุลทรรศน  
การศึกษาเซลลและเน้ือเยื่อ  พันธุศาสตรเบ้ืองตน  การสืบพันธุ  
และการเจริญเติบโต  การสํารวจและการเก็บรักษาตัวอยาง
สิ่งมีชีวิต  การศึกษาระบบนิเวศ 

4(3-3-7) 4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ 
 General Biology and Laboratory      
         สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลลและ

เนื้อเยื่อ โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและ

หนาที่ของสัตว พันธุศาสตร   การจําแนกประเภทของ

สิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  

      ปฏิบัติการที่เก่ียวของกับการศึกษาทางทฤษฎี  

4(3-3-7) ปรับให
เหมาะสมกับ

หลักสตูร 

4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร                                                                            
English  for  Sciences 
 คนควาและศึกษาขอความ  บทความ  รายงานการ
วิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร  และใหเขียนขอความ  
บทความและรายงานทางวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6)     ยายไปกลุม
ทักษะภาษา

และการ
สื่อสารทาง
วิทยาศาสตร 
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   4063108 สถิติสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

Statistics in Environmental Science Research 

          หลักสถิติท่ีใชในงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสรางเครื่องมือ ขอควรคํานึงใน

การใชสถิติในการวิจัย การเลือกใชสถิติสําหรับงานวิจัยชนิด

ตางๆ การเก็บรวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูล   และการ

แปลผล การใชโปรแกรมสําเรจ็รูปเพ่ือการวิจัย การเขียน

รายงานและการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1  
Calculus and Analytic Geometry 1          
 ศึกษาเก่ียวกับ  เรขาคณิตวิเคราะหระนาบวาดวย  
เสนตรง วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน  ฟงกชัน
ตอเ น่ือง  อนุพันธ   การหาอนุพันธของฟงก ชัน  พืชคณิต    
ฟงกชันอดิสัย การประยุกตอนุพันธ  และอินทิกรัล   

3(3-0-6) 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  
Calculus and Analytic Geometry 1    

           ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน  อนุพันธ  การหา
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต  ฟงกชันอดิสัย  การประยุกต
อนุพันธ  และปริพันธเบ้ืองตน 
 

3(3-0-6) ปรับให
เหมาะสมกับ

หลักสตูร 

 
2. กลุมวิชาเอก                                                      จํานวน  71  หนวยกิต 

 
2. กลุมวิชาเฉพาะ                                                จํานวน  74  หนวยกิต 

 

   2.1 วิชาเอกบังคับ                                               จํานวน  46  หนวยกิต    2.1 กลุมวิชาบังคับ                                            จํานวน  56  หนวยกิต 
ปรับให

เหมาะสมกับ
หลักสตูร 

4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Science Foundation 
 ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดลอม         ระบบ
นิ เ ว ศ   ส ม ดุ ล ใ น ธ ร ร ม ช า ติ 

3(2-2-5) 4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
Environmental Science Foundation 
         ขอบเขตของสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ สมดุลใน
ธรรมชาติสถานการณดานสิ่งแวดลอมโลก ภูมิภาค      และ

3(2-2-5) 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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สถานการณดานสิ่งแวดลอมโลก  ภูมิภาค  และทองถ่ิน   ปญหา
มลพิษทางสิ่งแวดลอมกับการแกไขและปองกัน      การพัฒนา
เศรษฐกิจ  ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ             และเนนปญหา
สิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาคท่ีกําลังประสบอยูในสภาวะปจจุบัน  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม การศึกษาความสัมพันธในระบบนิเวศ  
 และระบบสิ่งแวดลอม 
 ฝกปฏิบัติการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม           ฝก
ปฏิบัติการดิน  นํ้า  อากาศเบ้ืองตน ปฏิบัติการของเสียเบ้ืองตน  
ปฏิบัติการเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางดาน  
สิ่งแวดลอมท่ัวโลก 

ทองถ่ิน ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมกับการแกไขและปองกัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม    ตาง ๆ และเนน
ปญหาสิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาคท่ีกําลังประสบอยูในสภาวะ
ปจจุบัน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การศึกษาความสัมพันธในระบบนิเวศ   และระบบสิ่งแวดลอม 
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม     
         ฝกปฏิบัติการดิน นํ้า ปาไม อากาศเบ้ืองตน ปฏิบัติการ
ของเสียเบ้ืองตน ปฏิบัติการเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางดาน
สิ่งแวดลอมท่ัวโลก 

   4061102 โลกศาสตรสภาวะแวดลอม  
Environmental Earth Science 
          ระบบสุริยะ การวิวัฒนาการของโลก โครงสราง ของ
โลก คุณสมบัติทางกายภาพของหิน หลักการและเทคนิคใน
การสํารวจโครงสรางภายในของโลกและสวนประกอบของโลก 
ธรณีวิทยากายภาพ หินและแร   วัฏจักร และขบวนการพุ
พังทลาย ประวัติความเปนมาของชีวิต รวมถึงองคประกอบ
อุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได แก ความกดอากาศ อุณหภูม ิ
ความช้ืน ลม เมฆ หยาดนํ้าฝน  ทัศนวิสัย และแดด 
ความสัมพันธ ระหวางบรรยากาศกับพ้ืนโลก มหาสมุทรและ
สิ่งมีชีวิต การใชแผนท่ีพยากรณ อากาศ 

3(2-2-5) ยุบรวม 2 
วิชาจาก

วิชาเอกเลือก
คือวิชา

อุตุนิยมวิทยา
เบ้ืองตนและ

วิชา
ธรณีวิทยา

ท่ัวไป       
เปน   1 

รายวิชาใหม 
4063101 นิเวศวิทยา  

Ecology 
 ความรูพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา  ระบบนิเวศ   พลังงาน 

3(2-3-6)  4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม  
Environmental Ecology 
             ความรูพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ดิน นํ้า จุลินทรีย    

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา 

ช่ัวโมงการ
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ปจจัยจํากัด วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน                การ
เปลี่ ยนแปลงแทนท่ี   การกระจาย มลพิษ  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม การใชทฤษฎีทาง
นิเวศวิทยา ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  การศึกษา
ภาคสนาม 
 ฝกปฏิบัติการระบบนิเวศวิทยาเก่ียวกับโครงสราง  
บทบาทหนาท่ีของระบบนิเวศดิน  นํ้า  ระบบนิเวศของ   ปาไม  
ระบบไรนา 
 

ปาไม โครงสรางและหนาท่ีของระบบนิเวศแตละระบบ        
และความสัมพันธระหวางระบบนิเวศ แตละระบบกับ
สิ่งแวดลอม  พลังงาน  ปจจัยจํากัด วัฏจักรของสาร   
ประชากร ชุมชน   การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี การกระจาย
มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม  การใชความรู
ทางนิเวศวิทยาในปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
          การศึกษาภาคสนาม ฝกปฏิบัติการระบบนิเวศวิทยา
เก่ียวกับโครงสราง บทบาทหนาท่ีของระบบนิเวศดิน นํ้า 
จุลินทรีย ระบบนิเวศของปาไม 

สอน และ
ปรับ

คําอธิบาย
รายวิชา 

   4062101 จุลชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ 
Microbiology and Laboratory                 
              ความสําคัญ  วิ ธีการศึกษาทางจุล ชีว วิทยา 
สัณฐานวิทยา  โครงสรางของแบคทีเรีย  การดํารงชีพ       
การเรียกช่ือและการจัดจําแนกประเภทของแบคทีเรีย   เช้ือ
รา ไวรัส และสาหราย  การทําลายจุลินทรีย                     
เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย  ภูมิคุมกันวิทยา
และโรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย  จุลชีววิทยาของดิน นํ้า นํ้าเสีย 
อาหาร นม และอุตสาหกรรม 
 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตน  เรียนรูทักษะ
การใชเครื่องมือและอุปกรณทางจุลชีววิทยา การใชกลอง
จุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและเทคนิคปลอดเช้ือ
ทางจุลชีววิทยา การเลี้ยงเช้ือจุลินทรียในอาหารแข็ง     
อาหารเหลว การแจงนับจํานวนจุลินทรีย การยอมสีแบคทีเรีย 
การทําลายและการยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย  

3(2-2-5) เปดรายวิชา
ใหม 
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4062106   เคมีสิ่งแวดลอม     
Environmental  Chemistry 
 ความหมายและขอบเขตของเคมี สิ่ งแวดล อม 
องคประกอบทางเคมี และสารมลพิษทางอากาศ ลักษณะท่ีสําคัญ
ของ นํ้าและสารมลพิษทาง นํ้า  มลพิษจากอุตสาหกรรม     
มลพิษทางเกษตร มลพิษทางรังสีและความรอน  ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม การปองกันและการแกไข 
 ฝกปฏิบัติการองคประกอบทางเคมี  การวิเคราะหหา
มลพิษสิ่งแวดลอม  ดิน  นํ้า  อากาศ  ของเสีย 

3(2-2-5) 4062102  เคมีสิ่งแวดลอม  
Environmental Chemistry 
        ขอบเขตของเคมีสิ่งแวดลอม องคประกอบทางเคมี 
และสารมลพิษทางอากาศ ลักษณะท่ีสําคัญของนํ้าและสาร
มลพิษทางนํ้า มลพิษจากอุตสาหกรรม มลพิษทางเกษตร 
มลพิษทางรังสีและความรอน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การ
ปองกันและการแกไข 
        ฝกปฏิบัติการองคประกอบทางเคมี การวิเคราะหหา
มลพิษสิ่งแวดลอม ดิน นํ้า อากาศ  ของเสีย 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 

4064403 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน   
Land  Use  Planning  
 ความหมาย ความสําคัญของการใชประโยชนท่ีดิน 
สภาพการใชท่ีดินในประเทศไทย การจําแนกและหลักการ
จํ า แ น ก ส ม ร ร ถ น ะ ท่ี ดิ น  ห ลั ก ก า ร ใ ช ท่ี ดิ น แ ล ะ อ่ื น ๆ  
การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน เนนกิจกรรมการใชท่ีดินใน
ประเทศท่ีสําคัญ 
 ฝกปฏิบัติการการสํารวจพ้ืนท่ี  ท่ีราบ  ท่ีลุม  ท่ีสูง  
ศึกษาศักยภาพปจจัยจํากัดของท่ีดินทางปาไม  การเกษตร  
ชุมชน  และอุตสาหกรรม  สํารวจการใชท่ีดินในทองถ่ิน  ศึกษา
ปญหาการใชท่ีดิน  การวางแผนการใชท่ีดินในชุมชน 

3(2-2-5) 4062103 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน  
Land  Use  Planning  
         ความสําคัญของการใชประโยชนท่ีดิน สภาพการใช
ท่ีดินในประเทศไทย การจําแนกและหลักการจําแนก
สมรรถนะท่ีดิน หลักการใชท่ีดินและอ่ืน ๆ การวางแผนการใช
ประโยชนท่ีดิน เนนกิจกรรมการใชท่ีดินในประเทศท่ีสําคัญ 
          ฝกปฏิบัติการการสํารวจพ้ืนท่ี ท่ีราบ ท่ีลุม ท่ีสูง 
ศึกษาศักยภาพปจจัยจํากัดของท่ีดินทางปาไม  การเกษตร  
ชุมชน  และอุตสาหกรรม  สํารวจการใชท่ีดินในทองถ่ิน  
ศึกษาปญหาการใชท่ีดิน การวางแผนการใชท่ีดินในชุมชน 
 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 

    4062104 การแปลความหมายแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ   
Map and Aerial Photography Interpretation  
           พ้ืนฐานความรูทางการอาน และเขียนแผนท่ีการเก็บ
ขอมูลและการแสดงขอมูลท้ังทางกายภาพและสังคมในแผนท่ี 
การใชแผนท่ีเพ่ือการศึกษาสถานภาพของทรัพยากร และ

3(2-2-5) เปดรายวิชา
ใหม 
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วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตางๆ  
          ฝกปฏิบัติการการอาน เขียน แปลความหมาย มาตรา
สวนแผนท่ี การวัดพ้ืนท่ีในแผนท่ี การกําหนดตําแหนงใน   
แผนท่ี   

4062102 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม   
Environmental Economics 
 หลักเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร  
ระบบเศรษฐกิจ  บทบาทของเศรษฐศาสตรตอการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธระหวางสิ่ งแวดลอมกับระบบ
เศรษฐกิจ มาตรการทางเศรษฐศาสตรตอการ   สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การวิเคราะหความเหมาะสมดาน
เศรษฐศาสตรในโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

3(3-0-3) 4062105 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Economics 
          หลัก เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร 
ระบบเศรษฐกิจ บทบาทของเศรษฐศาสตรตอการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับระบบ
เศรษฐกิจ มาตรการทางเศรษฐศาสตรตอการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การวิเคราะหความเหมาะสม    
ดานเศรษฐศาสตรในโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) ปรับรหสัวิชา 

4064505 
 
 
 

 
 
 

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม  
Environmental  Microbiology 
          จุลินทรีย  การจําแนกจุลินทรีย  จุลินทรียในสิ่งแวดลอม 
และการสุขาภิบาล จุลินทรียกับอุตสาหกรรม  และการควบคุม 
แกไข จุลินทรีย กับอุตสาหกรรม  ประโยชนและโทษของ
จุลินทรีย   อิทธิพลของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอม  จุลินทรียกับ
การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม 

         ฝกปฏิบัติการ การสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา การเก็บ
ตัวอยาง  การเพาะเลี้ยงเช้ือ  การวิเคราะหชนิดจุลินทรีย    

3(2-2-5) 4062106 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม  
Environmental Microbiology 
             จุลินทรียในสิ่งแวดลอม และการจําแนกจุลินทรีย 
จุลินทรียกับการสุขาภิบาล จุลินทรียกับอุตสาหกรรม      
และการควบคุม แกไข ประโยชนและโทษของจุลินทรีย 
อิทธิพลของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอม จุลินทรียกับการจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอม  
            ฝกปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  การเก็บตัวอยาง 
การเพาะเลี้ยงเช้ือ การวิเคราะหชนิดจุลินทรีย 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 

   4062107 หลักการจัดการลุมน้ํา 
Principles of Watershed Management 
          พ้ืนฐานทาง วิทยาศาสตร สิ่ ง แ วดล อม  ลุ ม นํ้ า        

3(2-2-5) ยายจากกลุม
วิชาเลือก 
(หลักสูตร
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และความคิดเก่ียวกับลุมนํ้า โครงสรางของทรัพยากรลุมนํ้า
และสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมนํ้าเพ่ือการ
ควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการไหลของนํ้าการควบคุม
และปองกันการชะลางพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหง
แลง และมลพิษในพ้ืนท่ีลุมนํ้า การพัฒนาแหลงเสื่อมโทรมของ
พ้ืนท่ีลมนํ้า ความรูเบ้ืองตนในการสํารวจและวิเคราะหลุมนํ้า
เพ่ือวางแผนจัดการลุมนํ้า การจัดทํานโยบายการจัดการลุมนํ้า
แบบผสมผสาน  
          ฝกปฏิบัติการ การวิเคราะหหานํ้าทาในลุมนํ้า 
การศึกษาการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ี การศึกษา
อุทกภัย  ความแหงแลง และมลพิษ การสมดุลของทรัพยากร
ในลุมนํ้า 

เดิม) 

   4063101 ดินและมลพิษทางดิน 
Soil and soil pollution 
          ความสําคญัของดิน  การกําเนิดและโครงสรางของดิน  
คุณสมบัต ิิทางกายภาพ เคมี และ ชีวภาพของดิน ธาตุอาหาร
พืช ปุยและการใชปุย ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุ
และปญหาตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดมลพิษและผลกระทบท่ีมตีอ
สิ่งแวดลอม การปองกันและควบคมุและแกไขมลพิษทางดิน 

         ฝกปฏิบัติการดินเบ้ืองตน เน้ือดิน อินทรียวัตถุในดิน 
ธาตุอาหารและโลหะหนักบางชนิดในดิน 

3(2-2-5) เปดรายวิชา
ใหม 

4062408 น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม Industrial 
Waste Water and Control    
 ศึกษาถึงคุณสมบัติ  และอันตรายของนํ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ท่ีมีตอสภาวะแวดลอม และ

3(2-2-5) 4063102 มลพิษทางน้ํา 
Water Pollution  
        วัฏจักรของนํ้า แหลงนํ้าในโลก สมบัติของนํ้า สารพิษ
ในนํ้า ผลกระทบท่ีเกิดจากสารมลพิษ วิธีการและมาตรการ

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา และ

ปรับปรุง
คําอธิบาย
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การสาธารณสุข  ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตางๆ          การ
เลือกใช  ควบคุม  รักษาบําบัดใหมีประสิทธิภาพ 
 ฝกปฏิบัติการนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม  การเก็บ
ตัวอยาง การรักษาตัวอยาง การขนสง การวิเคราะห  วิเคราะห
ปญหานํ้าเสียโรงงาน  กระบวนการควบคุม การลดขนาดนํ้าเสีย  
การจัดการนํ้าเสีย 

การควบคุมมลพิษทางนํ้า การบํารุงรักษาแหลงนํ้า กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการควบคุมคุณภาพในแหลงนํ้าและการใชนํ้าใน
สถานประกอบการ 
          ฝกปฏิบัติการ การกําหนดพ้ืนท่ี การกําหนดชวงเวลา
การเก็บตัวอยาง การใชเครื่องมือวิเคราะหหามลสารในนํ้า 
การเปรียบเทียบคุณภาพนํ้า 

รายวิชา 
 

4063413 การกําจัดขยะมลูฝอย  สิ่งปฏิกลูและกากของเสีย  
Solid   Waste  and  Chemical  Waste  Management   
      ศึกษาปริมาณและองคประกอบขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและ
กากของเสียผลกระทบขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและกากของเสียตอ
สิ่งแวดลอม ระบบการขนถาย วิวัฒนาการการกําจัด  การ
รวบรวมและกระบวนการเก็บ การสํารวจและวิเคราะห วิธีการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการกําจัดขยะของประเทศไทย   
เทคโนโลยีการออกแบบเตาเผาและท่ีฝงกลบขยะอยางงาย   
การนําขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและกากของเสียไปใชประโยชน 
(Recycling)  
      ฝกปฏิบัติการ การศึกษาโครงสรางขยะ  การศึกษา     การ
จัดการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและกากของเสียในชุมชนเมือง 
การคัดแยกขยะ การกวาดขยะ  การตั้งถังขยะ         การขน
ยาย  การฝงกลบ  การเผา  แหลงจัดการขยะ 

3(2-2-5) 4063103 การจัดการขยะ 
Solid  Waste  Management 
         กระบวนการการเกิดขยะ ปริมาณและองคประกอบ
ขยะมูลฝอย ผลกระทบขยะมูลฝอยตอสิ่งแวดลอม กฎหมาย
ในการควบคุมปริมาณและการกําจัด  ระบบการขนถาย 
วิวัฒนาการการกําจัด การรวบรวมและกระบวนการเก็บ การ
สํารวจและวิเคราะห วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การกําจัดขยะของประเทศไทย เทคโนโลยีการออกแบบท่ีฝง
กลบขยะอยางงาย การนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน            
         ฝกปฏิบัติการ การศึกษาโครงสรางขยะ การศึกษาการ
จัดการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนเมือง การคัดแยกขยะ การ
กวาดขยะ การตั้งถังขยะ การขนยาย        การฝงกลบ การ
เผา แหลงจัดการขยะ 
 
 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา และ

ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

   4063104 การอนุรักษดินและน้ํา 
(Soil and Water Conservation) 
         ทรัพยากรดิน ความหมายและประวัติการพังทลาย
ของปจจัยกอใหเกิดการพังทลายของดิน  ทรัพยากรนํ้า  

3(3-0-6) 
 

เปดรายวิชา
ใหม 
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และวัฏจักรของนํ้า สภาวการณการเกิดการพังทลายของดิน  
สมการการสูญเสียดินสากล การปลูกพืชเพ่ือปองกันการ
พังทลายของดิน  การจัดการท่ีดินอยางเหมาะสม การอนุรักษ
นํ้า 

406240
9 

อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุมIndustry 
for  Air Pollution and Control   
 แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ  สารมลพิษท่ีเปนแกสและอนุภาค  การวัดและ
การเก็บตัวอยางสารมลพิษในอากาศ  การสํารวจแหลงมลภาวะ  
วิ ธีควบคุมมลพิษทางอากาศ  มาตรฐานคุณภาพอากาศ   
เทคโนโลยีการควบคุมสารมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 ฝกปฏิบัติการอากาศเสียโรงงานอุตสาหกรรม     การ
เก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง  การขนสง  การวิเคราะห  
วิเคราะหปญหานํ้าเสียโรงงาน  กระบวนการควบคุม การลด
ขนาดอากาศเสีย  การจัดการอากาศเสีย  

2(1-2-3) 4063105 มลพิษทางอากาศ 
 Air Pollution  
          แหล ง กํา เ นิดมลพิษทางอากาศ  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ  สารมลพิษท่ีเปนแกสและอนุภาค  
การวัดและการเก็บตัวอยางสารมลพิษในอากาศ  การสํารวจ
แหลงมลภาวะ  วิธีควบคุมมลพิษทางอากาศ  มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ กฎหมายการควบคุมคุณภาพอากาศ  
เทคโนโลยีการควบคุมสารมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 ฝกปฏิบัติการมลพิษทางอากาศ  การเก็บตัวอยาง 
การรักษาตัวอยาง  การขนสง  การวิเคราะหปญหามลพิษทาง
อากาศจากแหลงกําเนิดตางๆ  กระบวนการควบคุมและการ
จัดการมลพิษทางอากาศเบ้ืองตน  

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา    

หนวยกิต 
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

4064802 
 
 
 
 
 

   

สัมมนาสิ่งแวดลอม                                      
Seminar  in  Environment 
         การเสนอรายงานเก่ียวกับปญหาทางสิ่งแวดลอม    การ
ใชเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐใหมๆ   แนวความคิด ผลงาน  
ขอมูล   หรือสภาพการเปลี่ ยนแปลงในสังคมท่ีอาจจะมี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย โดย
การศึกษาและคนควาจากแหลงตางๆ แลวนํามาอภิปราย เพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาเพ่ิมเติม หรือนําไปประยุกตใชตอไป 
        ฝกปฏิบัติการสํารวจปญหาสิ่งแวดลอมใน         ทองถ่ิน  

1(0-2-2) 4063106 สัมมนาสิ่งแวดลอม 
Seminar  in  Environment 
           การศึกษาดูงาน  การเสนอรายงานเก่ียวกับปญหา
ทางสิ่งแวดลอม  แนวความคิด ผลงาน  ขอมูล  หรือสภาพ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย  
           ฝกปฏิบัติการสํารวจปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน
หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดยการศึกษาและการคนควา
จากแหลงตางๆ แลวนํามาอภิปราย การนําเสนอขอมูล  

2(1-2-3) ปรับรหสัวิชา 
ช่ือวิชา   

หนวยกิต 
ช่ัวโมงการ
สอน และ
คําอธิบาย
รายวิชา 
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การนําเสนอขอมูล  แนวทางการศึกษา  การจัดทํารายงาน  การ
นําเสนอผลการศึกษาตอสาธารณชน 

แนวทางการศึกษา การจัดทํารายงาน   การนําเสนอผล
การศึกษาตอสาธารณชน เพ่ือประโยชนในการศึกษาเพ่ิมเติม 
หรือนําไปประยุกตใชตอไป 

4064801 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Research Methodology 
           องคความรู ทักษะและกระบวนการ ศึกษาคนควาและ
วิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ระเบียบวิธีการวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  การใชสถิติเพ่ืองานวิจัยสิ่งแวดลอม      

1(1-0-2) 4063107 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Research Methodology 
           องคความรู ทักษะและกระบวนการ ศึกษาคนควา
และวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ระเบียบวิธีการวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  การใชสถิติเพ่ืองานวิจัย
สิ่งแวดลอม 
          ฝกปฏิบัติการกระบวนการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย การ
คนควา การหาขอมูลเ พ่ือการทํางานวิจัย การเลือกใช
เครื่องมือเพ่ือการวิจัย และสถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย     

3(1-2-6) ปรับรหสัวิชา
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 

4063709 
 
 
 
 
 

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม                                     
Environmental Laws 
       หลักกฎหมาย  ประเภทกฎหมาย  กระบวนการข้ันตอน
ทางนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  พระราช
กําหนด  พระรากฤษฎีกา  กฎ  ประกาศ  ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ  ประวัติความเปนมา  กฎหมายสิ่งแวดลอมในประเทศ
ไ ท ย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ   รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ กั บ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ขอตกลง
ระหวางประเทศเพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอม  กลไกการชําระขอ
พิพาทดาน สิ่งแวดลอม 

3(3-0-3)    ตัดออก 
 

4063710 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน                                     
Basic  Environmental  Impact  Assessment 
        ประวัติและความเปนมาในการวิเคราะหและประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดลอม  นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

3(2-2-5)  4064101 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน  
Basic Environmental Impact Assessment 
          ประวัติ และความเปนมาในการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม นโยบายและกฎหมาย    

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
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ความสําคัญของการวิเคราะหและประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม  ศึกษาสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมท้ัง
ทางกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  คุณคาการใช
ประโยชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน  สาเหตุ  และปจจัยท่ี
ทําใหเกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง วิธีการ มาตรการ
ปองกัน  แกไขลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาประเภทตางๆ              
       ฝกปฏิบัติการการศึกษาโครงการพัฒนา               ศึกษา
การพัฒนาสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ  
สังคม  คุณคาการใชประโยชนและคุณภาพชีวิต  ศึกษาปจจัยท่ี
ทําใหเกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง วิธีการ  มาตรการ
ปองกันแกไข  ลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  กรณีท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน             หรือตัวอยาง
โครงการพัฒนาท่ีมีปญหาระดับชาติ 

ท่ีเก่ียวของ ความสําคัญของการวิเคราะหและประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดลอม ศึกษาสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม คุณคา
การใชประโยชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน สาเหตุ    
และปจจัยท่ีทําใหเกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
มาตรการปองกัน แกไขลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาประเภทตางๆ  
          ฝกปฏิบัติการการศึกษาโครงการพัฒนา ศึกษาการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
คุณคาการใชประโยชนและคุณภาพชีวิต ศึกษาปจจัยท่ีทําให
เกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง วิธีการ มาตรการปองกัน
แกไข ลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กรณีท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน หรือตัวอยางโครงการพัฒนาท่ีมี
ปญหาระดับชาติ 

4064803 การวิจัยสิ่งแวดลอม 
Environmental  Research 
        ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร            ศึกษา
คนควาและวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ไดแก       การ
วิจั ย พ้ืนฐ านและการ พัฒนาต อ ยอด งาน วิจั ยทา งด า น 
สิ่งแวดลอม  การวิจัยเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอม การวิจัยเชิง
บูรณาการ การวิจัยโดยประยุกตใชองคความรูทองถ่ินรวมกับ
ศาสตรสากลเพ่ือสรางองคความรูใหม เปนตน  จัดทําราย
งานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ             เพ่ือ
ขยายผลสูสังคม          

3(0-6-6) 4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม 
Environmental Research 
          ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร           
ศึ ก ษ า ค น ค ว า แ ล ะ วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร                   
สิ่งแวดลอม การวิจัยพ้ืนฐานและการพัฒนาตอยอดงานวิจัย
ทางดานสิ่งแวดลอม  การวิจัยเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอม    
การวิจัยเชิงบูรณาการ การวิจัยโดยประยุกตใชองคความรู
ทองถ่ินรวมกับศาสตรสากลเพ่ือสรางองคความรูใหม เปนตน  
จัดทํารายงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ  
เพ่ือขยายผลสูสังคม 
           ฝกปฏิบัติการการทําวิจัยดานสิ่งแวดลอม 

3(1-2-6) ปรับรหสัวิชา 
คําและช่ัวโมง

การสอน
อธิบาย
รายวิชา 
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4061503 นิเวศวิทยามนุษย                      
Human  Ecology 
         ความรูเบ้ืองตนดานมนุษยวิทยา  วิวัฒนาการของสังคม
มนุษยในแตละยุคสมัย  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมกับการตั้งถ่ิน
ฐานของมนุษย  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับระบบนิเวศ ภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมของมนุษยกับการปรับตัวและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      ปญหาสิ่งแวดลอม
กับประชากร  วิธีการแกไขปญหาของมนุษยภายใตขีดจํากัดของ
ระบบนิเวศ  วิกฤตการณดานพลังงาน สิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  
สังคมและการเมืองตอระบบนิเวศของมนุษย ทางออกท่ียั่งยืน
เพ่ือความมั่นคงของมนุษยชาติ            

3(4-0-4)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัดออก 
 

4062701 การบริหารงานสิ่งแวดลอม       
Environmental Management     
 นโยบายสิ่งแวดลอมของชาติ เก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวกับดิน  ปาไม  ท่ีกักเก็บนํ้า        ลุม
นํ้า  ลําคลองและสวนสาธารณะ ดัชนีแสดงความขาดแคลน  
หลักการจัดการทรัพยากรแตละชนิด มาตรการควบคุมและการ
แกไขสิ่งแวดลอมท่ีจะเสียหายได 

2(2-0-2)       ยายไป 
กลุมวิชาเลือก 

กลุม
วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
ประยุกต 

4063107 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                       
Environmental  Science  Laboratory 
 ฝกปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดลอมดานดิน          นํ้า  
อากาศ และพลังงาน  การเตรียมเครื่องมือวิเคราะห    การ
เตรียมการเครื่องมือและภาชนะการเก็บตัวอยาง        การทํา
ฉลาก การรักษาตัวอยางและการวิเคราะหตัวอยาง          การ
อาน  ผลการเปรียบเทียบผลกับเกณฑมาตรฐานและการแปลผล 

4(3-3-7)   
 
 
 
 
 
 

 ตัดออก 
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2.2 กลุมวิชาเฉพาะแขนงวิชา                       เรียนไมนอยกวา     12   หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเลือก                                   เรียนไมนอยกวา        18 หนวยกิต 
   2.2.1 กลุมวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประยุกต  เรียนไมนอยกวา   9   
หนวยกิต 

 

             2.2.1 แขนงวิชา มลพิษสิ่งแวดลอม  
ปรับเปนกลุม

วิชาเลือก 
4062401 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 

Environmental Toxicology 

0           สารพิษในสิ่งแวดลอม กลไกความเปนพิษของสารพิษ
ในสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบของสารพิษตอระบบของรางกาย การตรวจวิเคราะห 
การประเมินผลและการควบคุมความเปนพิษของสาร ฝก
ปฏิบัติการ การเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม              การ
วิเคราะหหามลสารในสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) 4062201           พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและปฏิบัติการ 
Environmental Toxicology and Laboratory 
           สารพิษในสิ่งแวดลอม การจําแนก ประเภทของ
สารพิษในสิ่งแวดลอม กลไกความเปนพิษของสารพิษใน
สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบของสารพิษตอระบบของรางกาย การตรวจ
วิเคราะห การประเมินผล และการควบคุมความเปนพิษของ
สาร  
         ปฏิบัติการทดลองในเน้ือหาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) ปรับช่ือวิชา
รหัสวิชา 

ช่ัวโมงการ
สอนและ
ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

4063404 มลพิษสิ่งแวดลอม  
Environmental Pollution 
0             สารพิษในสิ่งแวดลอม กลไกความเปนพิษของสารพิษใน
สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบของสารพิษตอระบบของรางกาย การตรวจวิเคราะห 
การประเมินผลและการควบคุมความเปนพิษของสาร ฝก
ปฏิบัติการเก็บตัวอยาง การจําแนก ปริมาณในการนําเขา 
ผลกระทบของมลพิษตอสิ่งแวดลอม ตอมนุษย เชน อาหาร ใน
พ้ืนท่ีการเกษตร ถนน โรงงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 4062202 มลพิษสิ่งแวดลอม  
Environmental Pollution 
        สถานการณมลพิษในสิ่งแวดลอมทองถ่ิน และโลก 
สาเหตุของปญหาการเกิดพิษในสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของ
สารพิษท่ีอยูในอากาศ สารพิษในนํ้า สารพิษในดิน และ
สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการลดมลพิษใน
สิ่งแวดลอม และการฟนฟูใหสภาพสมดุลของธรรมชาติ
กลับคืนมา 
         การฝกปฏิบัติการเก็บตัวอยางมลพิษสิ่งแวดลอม
เบ้ืองตน                 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
ปรับ

คําอธิบาย
รายวิชาและ
ยายมาจาก

กลุมวิชาเลือก 
(หลักสูตร

เดิม) 
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   4064203 การควบคุมมลพิษ 
Pollution Control 
           สาเหตุ และปญหาตางๆ ท่ีทําใหเกิดมลภาวะ 
ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม และการเปรียบเทียบระบบการ
ควบคุมและกําจัดของเสียแบบตางๆ และการนําของเสีย
กลับมาใชประโยชน       
            ปฏิบัติการ การควบคุมมลพิษ การเก็บตัวอยาง การ
ฝกวิเคราะหตัวอยางมลพิษทาง ดิน นํ้า อากาศ เครื่องมือ
สํารวจ การควบคุมกิจกรรมท่ีเกิดมลพิษ 

3(2-2-5) ยายมาจาก
วิชาเอกเลือก 

(หลักสูตร
เดิม) 

4062402 0สารพิษและผลกระทบสิ่งแวดลอม 
Pollutants and Environmental Impact 
0          ศึกษาประเภทของสารพิษ ไดแก วัตถุมีพิษทาง
การเกษตร สารพิษจากการอุตสาหกรรม สารพิษจาก
สาธารณสุขและการแพทย เปนตน ผลกระทบของสารพิษตอ
สิ่งแวดลอม การประเมินความรุนแรงของสารจากแหลงตางๆ 
การติดตามตรวจสอบสารพิษ การปองกันและควบคุม ฝก
ปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจากมลสารในประชากรท่ีอยูในกลุม
เสี่ยง เชน เกษตรกรท่ีใชสารเคมีทางการเกษตร ผูท่ีคัดแยกขยะ
ในแหลงรวมขยะ ผูทํางานเก่ียวของกับโลหะหนัก กากสารเคมี
อันตราย ฯลฯ 

3(2-2-5)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยายไป 
กลุมวิชาเลือก 

กลุม 
ทรัพยากร
และการ
จัดการ 

4063403 0เคมีวิเคราะหสารมลพิษ 
Chemical Analysis of Pollutants 
0          ศึกษาหลักการวิเคราะหทางเคมี การใชเครื่องมือและ
วิธีการตาง ๆ ในการวิเคราะหทางปริมาณ และคุณภาพของ
สารพิษตกคางพวกโลหะหนัก ยาฆาแมลงและสารเคมีชนิด

3(2-2-5)    ตัดออก 
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ตางๆ ท่ีปนเปอนและเจือปนในอาหารและสิ่งแวดลอม ฝก
ปฏิบัติการ การวิเคราะหทางเคมี การใชเครื่องมือและวิธีการ
ตางๆ ในการวิเคราะหทางปริมาณ และคุณภาพของสารพิ0ษ 

               2.2.3 แขนงวิชา อนามัยสิ่งแวดลอม 
 ปรับเปนกลุม

วิชาเลือก 
4064801 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดลอม 

Environmental  Health  Approach 
        ความ หมาย ขอบเขต และแนวคิดทางอนามัยสิ่งแวดลอม 
ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคคลและสังคม  
ความตองการของมนุษย พฤติกรรมอนามัย การเรียนรู  
และการจูงใจ โครงสราง สังคม ทฤษฎีและวิธีการพัฒนา 
ชุมชนท่ัวไป องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนา 
อนามัย 

3(2-2-5) 4062204 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดลอม 
Environmental  Health  Approach 
        ความ หมาย ขอบเขต และแนวคิดทางอนามัย
สิ่งแวดลอม ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคคลและสังคม 
ความตองการของมนุษย พฤติกรรมอนามัย การเรียนรู    
และการจูงใจ โครงสราง สังคม ทฤษฎีและวิธีการพัฒนา
ชุมชนท่ัวไป องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนา
อนามัย 

3(3-0-6) ปรับรหสั
รายวิชา  

ช่ัวโมงเรียน
และ

ปฏิบัติการ 

4063805 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
Environmental Health Approach 
          ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดทางสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคคลและสังคม ความ
ตองการของมนุษย พฤติกรรมในสุขาภิบาล การเรียนรู และการ
จูงใจ โครงสราง สังคม ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชนท่ัวไป 
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนาสุขาภิบาล ฝก
ปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ในเมือง ชนบท โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด โรงอาหาร ปมนํ้ามัน 

2(2-0-2) 4063205 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
Environmental Sanitation 
          ความหมาย  ขอบเขต และแนวคิดทางสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม   องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนา
สุขาภิบาล 
 ฝกปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ในเมือง 
ชนบท โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ โรงเรียน 
โรงพยาบาล ตลาด โรงอาหาร ปมนํ้ามัน 

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษาอังกฤษ
ปรับหนวยกิต 

และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

4064802 
 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม 
Health Approach and Environmental Safety 
        ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย       โรค

3(2-2-5) 4063206 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม 
Health Approach and Environmental Safety 
        ความหมายและความสํ าคัญของอา ชีวอนามั ย         

3(2-2-5) ปรับรหสั
รายวิชา 
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และอุบัติภัยท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักท่ัวไปในการ
ควบคุมและการปองกันโรค การสุขาภิบาลและความปลอดภัย
ดานสิ่งแวดลอม ในโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ 
องคกร และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานดานอาชีวอนามัย   
         ฝกปฏิบัติการดานสุขาภิบาล และการปองกันอันตราย
ทางดานสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีปลอดมลพิษ 

โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักท่ัวไปใน
การควบคุมและการปองกันโรค การสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม ในโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงาน
ราชการ องคกร และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานดานอาชีวอ
นามัย   
         ฝกปฏิบัติการดานสุขาภิบาล และการปองกันอันตราย
ทางดานสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีปลอดมลพิษ 

4063803 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
Personal and Community Health 
          ศึกษา ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการ
ดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพชุมชน องคประกอบสําคัญของ
การมีสุขภาพดี ความเช่ือ และความเขาใจผิดเก่ียวกับสุขภาพ 
ปญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ การ
สงเสริมสุขภาพชุมชน 
 

2(2-0-2)    ตัดออก 

4063804 วิทยาการระบาด 
Epidemiology 
          ความ หมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย และประโยชนของ
ระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย หลักการปองกันโรค 
มาตรการการวัดของการปวยและการตาย ระบาดวิทยาเก่ียวกับ
โรคติดเช้ือ การสืบสวนการระบาดของโรค      ระบาดวิทยาและ
การควบคุมการติดเช้ือจากโรงพยาบาล ระบาดวิทยาดาน
ประยุกต ความผิดพลาดท่ีพบบอยๆ ในการระบาดวิทยา 

2(2-0-2)   
 
 
 
 
 
 
 

 ตัดออก 

4064713 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
Environmental Health Planning and Supervision 

3(2-2-5) 4064207 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
Environmental  Health  Planning  and  

3(2-2-5) ปรับ
คําอธิบาย
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            ศึกษาหลักเกณฑในการประเมินปญหาทางอนามัย
สิ่งแวดลอมของประเทศ การบริหารและดําเนินการท้ังในสวน
ภูมิภาค หลักการวางแผนและโครงการการประเมินโครงการ 
หลักการวิธีการท่ีจะมาใชในการนิเทศงานการพัฒนาบุคลากร 

Supervision 
         ศึกษาหลักเกณฑในการประเมินปญหาทางอนามัย
สิ่งแวดลอมของประเทศ  การบริหารและดําเนินการท้ังในสวน
ภูมิภาค   หลักการวางแผนและโครงการ  การประเมิน
โครงการ  หลักการวิธีการท่ีจะมาใชในการนิเทศงานและ
พัฒนาบุคลากร 
         ฝกปฏิบัติการ การวางแผน  การจัดทําแผน และการ
นิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอม  นําขอมูลมาพัฒนาบุคลากร 

รายวิชาและ
รหัสรายวิชา 

 

 

 4062208 
 

พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   
Fundamentals of Environmental Engineering   
          เทคนิคเชิงระบบของของเสียในแหลงงาน เชน ชุมชน 
โรงงาน เกษตร ฟารม แหลงขยะ การประเมินระบบของเสีย 
ระบบโครงสรางเพ่ือความเหมาะสมกับการจัดการ ประเมิน
ประสิท ธิภาพของระบบในการ จัดการ การประ เมิน
งบประมาณ การออกแบบเบ้ืองตน การทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบ   

ฝกการปฏิบัติการออกแบบระบบอยางงายในการ
จัดการคณุภาพนํ้าเสยี ขยะ อากาศ 

 
 

3(2-2-5) เปดวิชาใหม 

 

 

 4063209 วิศวกรรมบําบัดน้ําเสีย 
Wastewater Treatment Engineering 
         ปริมาณและลักษณะของนํ้าเสีย มาตรฐานนํ้าท้ิง 
สมดุลมวลสาร แอกทิเวเต็ดสลัดจ ระบบฟลมตรึง       ระบบ
บอบําบัด พ้ืนท่ีชุมนํ้า ระบบบําบัดและกําจัดสลัดจ ระบบ
กําจัดธาตุอาหาร การออกซิไดสและการตกผลึกทางเคมี 

ฝกปฎิบัติการวิเคราะหคุณภาพนํ้าเชน นํ้าเสียจาก

3(2-2-5) เปดวิชาใหม 
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ชุมชน นํ้าเสียจากโรงงาน นํ้าเสียจากโรงพยาบาล  เปนตน 

 

 

 4063210 วิศวกรรมการกําจัดขยะ   
Solid Waste  Management  Engineering            
           ปริมาณและลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ
ชุมชน วิธีการวิเคราะหองคประกอบขยะ การลดปริมาณขยะ
ดวยการคัดแยกและนํากลับไปใชใหม การเก็บรวบรวมขยะ 
การออกแบบเสนทางการเก็บและขนถายขยะ        การกําจัด
ขยะดวยวิธีการฝงกลบ เผาและหมักทําปุย การบําบัดนํ้าชะ
ขยะ  

ฝกปฏิบัติการ วิเคราะหคุณสมบัติของขยะท่ีผาน
การทําปุยหมักและการบําบัดนํ้าชะขยะ 

3(2-2-5) เปดวิชาใหม 

 

 

 4064211 วิศวกรรมการควบคุมมลภาวะอากาศ 
Air Pollution Control Engineering 
           ความรูพ้ืนฐานเรื่องมลภาวะทางอากาศ มลสารทาง
อากาศ แหลงกําเนิด ผลจากมลพิษอากาศตอสุขภาพ 
อุตุนิยมวิทยาดานมลพิษอากาศ การเก็บตัวอยางและการ
วิเคราะหมลสาร แบบจําลองการแพรกระจายมลพิษใน
บรรยากาศ กฎหมายและขอบัญญัติในการควบคุมมลสารท่ี
เปนอนุภาคและกาซจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการ
คุณภาพอากาศ ระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
          ฝกปฏิบัติการวิเคราะหปริมาณและสารประกอบใน
ฝุน ศึกษาดูงานปฏิบัติการการเก็บ และวิเคราะหตัวอยาง
อากาศสิ่งแวดลอมภาค 4 

3(2-2-5) เปดวิชาใหม 

2.2.4 แขนงวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  ปรับเปนกลุม
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วิชาเลือก 

4063401 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม  
Environmental Pollution Control Technology 
0           การใชเทคโนโลยี เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีในการควบคุม บําบัดและกําจัดมลพิษ
แตละประเภท ไดแก มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางเสียงและความสั่นสะเทือน ขยะและสิ่งปฏิกูล การควบคุม
มลพิษสิ่งแวดลอมในประเทศไทย       คามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือควบคุมและลด
ขนาดมลพิษ การศึกษาดูงาน  
0          ฝกปฏิบัติการ การใชเครื่องมือในการจัดการ ควบคุม 
บําบัดและกําจัดมลพิษสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) 4062212 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม  
Environmental Pollution Control Technology 
         การใชเทคโนโลยี เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีในการควบคุม บําบัดและกําจัด
มลพิษแตละประเภท ไดแก มลพิษทางนํ้า มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ขยะและสิ่ง
ปฏิกูล การควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมในประเทศไทย                 
คามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพ่ือควบคุมและลดขนาดมลพิษ การศึกษาดูงาน  
          ฝกปฏิบัติการ การใชเครื่องมือในการจัดการการ
ควบคุม การบําบัดและการกําจัดมลพิษสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
 

4063402 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
Environmental Survey and Monitoring 
0          ศึกษาวิธีการและเครื่องมือในการสํารวจคุณภาพสิ่งเเว
ดลอม เชน คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน   เปนตน 
การวางแผนสํารวจขอมูล การเก็บตัวอยาง  การรักษาตัวอยาง
การวิเคราะหคุณภาพสิ่งเเวดลอมในภาคสนาม และฝกทักษะ
การใชอุปกรณการตรวจวัด      การวิเคราะหขอมูลและการ
นําเสนอ ขอมูลจากการสํารวจ การนําองคประกอบของระบบ 
ISO เพ่ือจัดการมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมดานกายภาพ 
และชีวภาพ  
0          ฝกปฏิบัติการ วางแผนสํารวจขอมูล สํารวจขอมูล การ
เก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง การวิเคราะห             การ

3(2-2-5) 4063213 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
Environmental Survey and Monitoring 
         ศึกษาวิธีการและเครื่องมือในการสํารวจคุณภาพ
สิ่งเเวดลอม เชน คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน    
เปนตน การวางแผนสํารวจขอมูล การเก็บตัวอยาง              
การรักษาตัวอยางการวิเคราะหคุณภาพสิ่งเเวดลอมใน
ภาคสนาม และฝกทักษะการใชอุปกรณการตรวจวัด       
การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ ขอมูลจากการสํารวจ 
การนําองคประกอบของระบบ ISO เพ่ือจัดการมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมดานกายภาพ และชีวภาพ 
          ฝกปฏิบัติการ วางแผนสํารวจขอมูล สํารวจขอมูล 
การเก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง การวิเคราะห           

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา  
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ตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดลอม การวิเคราะหขอมูลและการ
นําเสนอขอมูลจากการสํารวจ 

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดลอม การวิเคราะหขอมูลและ
การนําเสนอขอมูลจากการสํารวจ 

4064403 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย  
 3Wastewater Treatment Technology 
0          ศึกษาองคประกอบของนํ้าเสีย ลักษณะเฉพาะของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตาง ๆ การเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียให
เหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี และลักษณะนํ้าท้ิง มาตรฐานนํ้าท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การวางแผนจัดการคุณภาพ
การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียพ้ืนฐาน  
0           ฝกปฏิบัติแยกองคประกอบของนํ้าเสีย ปฏิบัติการ
ระบบนํ้าเสียตางๆ สถานประกอบการ การตรวจวัดคุณภาพนํ้า
เสีย ระหวางการบําบัด และคุณภาพนํ้าท้ิง 

3(2-2-5) 4063214 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย  
 3Wastewater Treatment Technology 
           ศึกษา องคประกอบของนํ้าเสีย ลักษณะเฉพาะ
ของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตาง ๆ การเลือกระบบบําบัด
นํ้าเสียให เหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี และลักษณะนํ้า ท้ิง 
มาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน     
การวางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบบําบัดนํ้า
เสียพ้ืนฐาน  
           ฝ ก ป ฏิ บั ติ แ ย ก อ ง ค ป ร ะ กอ บ ขอ ง นํ้ า เ สี ย 
ปฏิบัติการระบบนํ้าเสียตางๆ สถานประกอบการ       
การตรวจวัดคุณภาพนํ้าเสีย ระหวางการบําบัด และ
คุณภาพนํ้าท้ิง 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา  

4064409 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 
Environmental Modeling 
         ศึกษาหลักการวางแผนข้ันพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา   การ
ออกแบบทดลองวางแผนของระบบนิเวศในสถานการณจํากัด
ตางๆ เพ่ือเปนแนวทางการวางแผนและพัฒนาทางนิเวศวิทยา 

3(2-2-5) 4064215 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 
Environmental Modeling 
         ระบบสิ่งแวดลอม  กลไกท่ีควบคุมพลวัตของ
สิ่ งแวดล อม  นิย ามความหมายและประ เภทของ
แบบจําลอง  การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร วิธีการ
ทางคณิตศาสตรเพ่ือใชในการหาคําตอบ วิธีการประเมิน
ความถูกตอง แมนยํา   
         ฝกปฏิบัติการสรางแบบจําลองทางสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีท่ีมีปญหา 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

4064404 เทคโนโลยีการจัดการอากาศเสีย 
Technology  in  Air  Treatment  
 ศึกษาองคประกอบของอากาศเสีย   ลักษณะเฉพาะ

3(2-2-5)    ตัดออก 
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ของระบบบําบัดอากาศเสีย แบบตาง ๆ     การเลือกระบบ
บําบัดอากาศเสีย   ใหเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี   และลักษณะ
อากาศเสีย มาตรฐานอากาศเสีย  จากโรงงานอุตสาหกรรมและ
ชุมชน  การวางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบบําบัด
อากาศเสียพ้ืนฐาน 
 ฝกปฏิบัติการ การเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บอากาศ      การ
ใชแบบวัดคุณภาพอากาศเสีย  Ringelmann  chart  ทดลอง
การเก็บตัวอยางอากาศเสีย 

2.2.5 วิชาแขนง เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม 
 ปรับเปนกลุม

วิชาเลือก 
4064401 การสํารวจสิ่งแวดลอมระยะไกล  

Environment Remote Sensing 
          การสํารวจขอมูลระยะไกลดวยดาวเทียม            การ
ตรวจสอบสภาวการณสิ่งแวดลอมจากระยะไกล       ระบบ
บันทึกขอมูลจากอวกาศ ความสัมพันธระหวางระบบบันทึก
ขอมูลกับปรากฏการณในช้ันบรรยากาศและบนผืนโลก การ
จัดเก็บและการแปลความขอมูล การประยุกตใชขอมูล
ระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
           ฝกปฏิบัติการเก่ียวกับการตรวจสอบสภาวการณ
สิ่งแวดลอมจากระยะไกล บันทึกขอมูลจากอวกาศโลก      การ
จัดเก็บและการแปลความขอมูล การประยุกตใชขอมูล
ระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) 4062216 การสํารวจสิ่งแวดลอมระยะไกล  
Environment Remote Sensing 
          การสํ ารวจข อมู ลระยะไกลด วยดาว เ ทียม           
การตรวจสอบสภาวการณสิ่งแวดลอมจากระยะไกล     
ระบบบันทึกขอมูลจากอวกาศ ความสัมพันธระหวาง
ระบบบันทึกขอมูลกับปรากฏการณในช้ันบรรยากาศและ
บนผืน โลก การจัดเก็บและการแปลความขอมูล        
กา ร ป ร ะ ยุ กต ใ ช ข อ มู ล ร ะ ย ะ ไ ก ล ในก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
           ฝกปฏิบัติการเก่ียวกับการตรวจสอบสภาวการณ
สิ่งแวดลอมจากระยะไกล บันทึกขอมูลจากอวกาศโลก    
การจัดเก็บและการแปลความขอมูล การประยุกตใชขอมูล
ร ะ ย ะ ไ ก ล ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ              
และสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
 

4064404 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม  
Geographic  Information  Technology  for 

3(2-2-5) 4063217 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม  
Geographic  Information  Technology  for 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
และ
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Environment 
           ความรูเบ้ืองตนดานภูมิศาสตร กายภาพ แผนท่ี และ
การใชแผนท่ีแบบตาง ๆ ความรูเ บ้ืองตนเก่ียวกับการรับรู
ระยะไกล การทําแผนท่ีดิจิตอล การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดวยดาวเทียม การแปลภาพถายทางอากาศ
และภาพถายจากดาวเทียม การกําหนดและระบุตําแหนงบน
พ้ืนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรกับงานดานสิ่งแวดลอม  
          ฝกปฏิบัติการ การศึกษาพ้ืนท่ีตัวอยาง การเก็บขอมูล 
การสํารวจขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การนําขอมูลมาทํา
แผนท่ีดิจิตอล การนําขอมูลมาประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรกับงานดานสิ่งแวดลอม 
 

Environment 
           ความรูเบ้ืองตนดานภูมิศาสตร กายภาพ แผนท่ี 
และการใชแผนท่ีแบบตางๆ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการ
รับรูระยะไกล การทําแผนท่ีดิจิตอล การสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมดวยดาวเทียม         
การแปลภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม 
การกําหนดและระบุตําแหนงบนพ้ืนโลก ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร และการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรกับงานดานสิ่งแวดลอม  
          ฝกปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร การนําเขาขอมูลจากการ
สํารวจ และภาพถายทางอากาศ การทําแผนท่ีดิจิตอล 
การปรับแกขอมูล การเก็บขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การทําขอมูล
เชิงอธิบายท่ีสัมพันธกับแผนท่ี 

คําอธิบาย
รายวิชา 

ยายมาจาก
วิชาเอกเลือก 

   4063218          การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการ
จัดการทรัพยากร 
The application of GIS for natural resource 
management 
         การประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตรเ พ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวางแผน
การใชท่ีดิน การเฝาระวัง การคาดการณปญหาดาน
สิ่งแวดลอม  กรณีตัวอยางและบทปฏิบัติการในการ
ประยุกตใชการสํารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ             
และสิ่งแวดลอม 
          ฝกปฏิบัติการการนําขอมูลมาประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรกับงานดานสิ่งแวดลอม การใช

3(2-2-5) เปดวิชาใหม 
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เทคนิคการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือใชสารสนเทศ 

   4064219 การจัดการระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม  
Environment Database and  Information 
System Management 
           ศึกษาเ ก่ียวกับระบบขอมูลทางสิ่ งแวดลอม       
กลุมขอมูลนิเวศวิทยา กลุมขอมูลเก่ียวกับนํ้า กลุมขอมูล
อากาศ กลุมขอมูลเสน กลุมขอมูลโทรสัมผัส การจําแนก
ประเภทขอมูล การสรางระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
การเลือกใชขอมูลใหเหมาะสมกับงานดานสิ่งแวดลอม    
การคนหาขอมูลในระบบฐานขอมูลระหวางประเทศ          
ระบบฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย การใช
ระบบขอมูลจากดาวเทียมและภาพถายทางอากาศ 
          ฝกปฏิบัติการการคนหาขอมูลจากฐานขอมูลจาก
ในและระหวางประเทศ การเลือกใชขอมูลทางดาน
สิ่ งแวดลอมอยาง ท่ี เหมาะสม การออกแบบระบบ
ฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) เปดวิชาใหม 

  2.2.6 แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 ปรับเปนกลุม

วิชาเลือก 
   4063220 

 
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  
Environmental Policy and Planning 
         วัตถุประสงคของนโยบาย  กระบวนการจัดทํา
นโยบาย  เทคนิคในการกําหนดนโยบาย  การทบทวน
และปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดลอม  การเผยแพรนโยบาย
สิ่งแวดลอม  กรอบนโยบายสิ่งแวดลอมในประเทศไทย     
การวางแผนและจัดทําแผนสิ่งแวดลอม การกําหนด
นโยบายและแผนการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

3(3-0-6) เปดวิชาใหม 
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แหงชาติ   แผนปฏิ บัติการเ พ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดลอมระดับชาติ  สั มมนานโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม 

   4063221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
Natural Resources 3and Environmental 
Management 
           ความหมาย ประเภท ประโยชน ความจําเปน 
วัตถุประสงค วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาทดลอง เพ่ือแกปญหา
ตามสภาพความเปนจริงในทองถ่ิน ฝกปฏิบัติการวิธีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวิเคราะห
ฐ านท รั พย ากร ธ ร รม ชาติ  ก า ร จั ด ทํ า ฐ าน ข อมู ล            
ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ              
และสิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) ยายมาจาก
วิชาเอกเลือก 

   4064222 การบริหารงานสิ่งแวดลอม   
Environmental  Administration 
          นโยบาย สิ่งแวดลอมของชาติ เก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวกับดิน ปาไม ท่ีกักเก็บนํ้า       
ลุมนํ้า ลําคลองและสวนสาธารณะ ดัชนีแสดงความขาด
แคลน หลักการจัดการทรัพยากรแตละชนิด มาตรการ
ควบคุมและการแกไขสิ่งแวดลอมท่ีจะเสียหายได    

3(2-2-5) ยายมาจาก
กลุมวิชา
บังคับ 

4063704 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
Principle  of  Natural  Resources  Management 
     ทรัพยากรธรรมชาติ ความหมาย ประเภทและความสําคัญ 
สาเหตุท่ีทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การพัฒนา

3 (3-0-3)    ตัดออก 
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เศรษฐกิจกับผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและ
ผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม หลักการจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า ปาไม 
สัตวปา ทรัพยากรประมง แรธาตุ และพลังงาน ปญหาและ
ขอจํากัดของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบแยกสวน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบผสมผสาน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงการและ
กิจกรรมกาจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ 

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก                                                    12  หนวยกิต 2.2.2 กลุมวิชา ทรัพยากรและการจัดการ              เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 
ปรับให

เหมาะสมกับ
หลักสตูร 

4061202 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ  
Forestry Management 
          ความหมาย ประเภท โครงสรางและขนาดของ ปาไม  
วัฏจักรสิ่งแวดลอมของปาไมตามฤดูกาล ท้ังดานพืช และสัตว  
การแพรกระจาย การงอกและการเจริญเติบโต ปาไมและ
ความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม บทบาทของปาไมตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสํารวจ และการ
ประเมินปริมาณเน้ือไม ความเพ่ิมพูนรายปและความอุดม
สมบูรณของ   ปาไม การฟนฟูปาเสื่อมโทรม นโยบายเเละการ
วางแผนในการจัดการปาไม เพ่ือการใชประโยชนจากปาไมอยาง
ยั่งยืน 

3(3-0-3) 4062301 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ  
Forest Resources and Management 
          ความหมาย ประเภท โครงสรางและขนาดของปา
ไม ความรู พ้ืนฐานดานทรัพยากรปาไม   วัฏจักร
สิ่งแวดลอมของปาไมตามฤดูกาล ความสัมพันธของ
สิ่ งมี ชี วิตในระบบนิเวศป าไม   ปจจัย ท่ีมีผลตอการ
แพรกระจายของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนท่ีปาไม  การแพรกระจาย 
การงอกและการเจริญเติบโต ปาไมและความสําคัญตอ
เศรษฐกิจ สังคม บทบาทของปาไมตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การสํารวจ และการประเมินปริมาณเน้ือ
ไม ความเพ่ิมพูนรายปและความอุดมสมบูรณของปาไม 
ผลกระทบของการสูญเสียปาไม การฟนฟูปาเสื่อมโทรม 
นโยบายเเละการวางแผนในการจัดการปาไม แนวทางการ
อนุรักษปาไมและการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน  

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 
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           ฝกปฏิบัติการศึกษานิเวศปาไมในพ้ืนท่ีจริง 

4062207 สมุทรศาสตรสิ่งแวดลอม 
Ocean Environment 
       สมุทรศาสตร สิ่งแวดลอม ศึกษาดานสิ่งแวดลอม       
และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมหาสมุทร ดานโครงสรางทาง
กายภาพ องคประกอบของชายฝง ลักษณะทางกายภาพ 
สัณฐานวิทยาการพังทลายของชายฝง ลักษณะกระแสนํ้า 
การศึกษารูปแบบของกระแสนํ้า และชีวภาพท่ีมีสวนเก่ียวของ
กัน กลไกทางธรรมชาติในทะเลมหาสมุทรท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต 
ทรัพยากรทางทะเล ผลกระทบจาก การใชทรัพยากรทางทะเล
และภัยธรรมชาติตอสิ่งแวดลอม  ทะเลมหาสมุทร และคุณภาพ
ชีวิต  
         ฝกปฏิบัติ ศึกษานอก  สถานท่ี เก็บตัวอยาง ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของทะเล    ชีวกายภาพสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล  มลพิษทางทะเล และผลกระทบจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติตอทะเลมหาสมุทร 

2(1-2-3) 4062302 สมุทรศาสตรสิ่งแวดลอม  
Oceanographic Environment     
         สมุทรศาสตร สิ่งแวดลอม ศึกษาดานสิ่งแวดลอม
แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ท า ง ท ะ เ ล ม ห า ส มุ ท ร              
ดานโครงสรางทางกายภาพ องคประกอบของชายฝง 
ลักษณะทางกายภาพ สัณฐานวิทยาการพังทลายของ
ชายฝง ลักษณะกระแสนํ้า การศึกษารูปแบบของ
กระแสนํ้า และชีวภาพ ท่ีมีสวนเก่ียวของกัน กลไกทาง
ธรรมชาติในทะเลมหาสมุทรท่ีเ ก่ียวของกับสิ่ งมี ชี วิต 
ทรัพยากรทางทะเล ผลกระทบจากการใชทรัพยากรทาง
ทะเลและภัยธรรมชาติตอสิ่งแวดลอมทะเลมหาสมุทร และ
คุณภาพชีวิต ฝกปฏิบัติ ศึกษานอกสถานท่ี เก็บตัวอยาง 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทะเล ชีวกายภาพ
สิ่งแวดลอมทางทะเล มลพิษทางทะเลและผลกระทบจาก
การใชทรัพยากรธรรมชาติตอทะเลมหาสมุทร 
          ฝกปฏิ บัติการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมชายฝงทะเล 

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา 
คําอธิบาย

รายวิชาและ
และหนวยกิต 

4062402 สารพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
Pollutants and Environmental  Impact  
          ศึกษา ประเภทของสารพิษ ไดแก วัตถุมีพิษทาง
การเกษตร สารพิษจากการอุตสาหกรรม สารพิษจาก
สาธารณสุขและการแพทย เปนตน ผลกระทบของสารพิษ     
ตอสิ่งแวดลอม การประเมินความรุนแรงของสารจากแหลงตางๆ 

3(2-2-5) 4062303 สารพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
Pollutants and Environmental  Impact 
           ศึกษาประเภทของสารพิษ ไดแก วัตถุมีพิษทาง
การเกษตร สารพิษจากการอุตสาหกรรม สารพิษจาก
สาธารณสุขและการแพทย เปนตน ผลกระทบของสารพิษ
ตอสิ่งแวดลอม การประเมินความรุนแรงของสารจาก
แหลงตางๆ  การติดตามตรวจสอบสารพิษ การปองกัน

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 
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การติดตามตรวจสอบสารพิษ การปองกันและ     ควบคุม ฝก
ปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจากมลสารใน   ประชากรท่ีอยูใน
กลุมเสี่ยง เชน เกษตรกรท่ีใชสารเคมีทางการเกษตร ผูท่ีคัดแยก
ขยะในแหลงรวมขยะ ผูทํางาน   เก่ียวของกับโลหะหนัก กาก
สารเคมีอันตราย ฯลฯ 

และควบคุม ฝกปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจากมลสารใน
ประชากรท่ีอยูในกลุมเสี่ยง เชน เกษตรกรท่ีใชสารเคมีทาง
การเกษตร ผูท่ีคัดแยกขยะในแหลงรวมขยะ ผูทํางาน
เก่ียวของกับโลหะหนัก กากสารเคมีอันตราย ฯลฯ 

ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารพิษในสิ่งแวดลอม 
ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีมีผลกระทบจากการใชสารเคม ี

4062502 นิเวศวิทยาเขตรอน 
Tropical Ecology 
          ศึกษา ระบบนิเวศของบริเวณเขตรอน โครงสราง หนาท่ี
และความสําคัญของระบบนิเวศเขตรอน ปจจัยทางกายภาพและ
ชีวภาพท่ีมีตอการปรับตัวของพืชและสัตว ท้ัง    บนบกและใน
นํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพของบริเวณ    เขตรอน โดย
ศึกษาจากสภาพจริงในประเทศไทย  
          ฝกปฏิบัติการ การสุมตัวอยาง การเก็บตัวอยาง        
การวิเคราะห การประมวลผล การประเมินสถานภาพระบบ 

3(2-2-5) 4062304 นิเวศวิทยาเขตรอน 
Tropical Ecology 
          ศึกษา ระบบนิเวศของบริเวณเขตรอน โครงสราง 
หนาท่ีและความสําคัญของระบบนิเวศเขตรอน ปจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพท่ีมีตอการปรับตัวของพืชและสัตว     
ท้ังบนบกและในนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพของ
บริเวณเขตรอน โดยศึกษาจากสภาพจริงในประเทศไทย  
           ฝกปฏิบัติการ การสุมตัวอยาง การเก็บตัวอยาง  
การวิเคราะห การประมวลผล การประเมินสถานภาพ
ระบบ 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 

4064405 การวางผังเมืองและผังภาค 
Urban and Regional Planning 
           การ วางแผนการใชท่ีดินในเขตเมืองและชนบท        
การกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน (Zoning) กฎหมายผัง
เมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การวางผังจราจร  การวางผังเพ่ือ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม ฝกปฏิบัติการ การสํารวจการใชท่ีดิน  
ปญหามลภาวะในเมือง ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการวางผังเมือง 

2(2-1-3)    ตัดออก 

4062303 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 1 
School Botanical Garden 1 

2(1-2-3)    ตัดออก 
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          เรียนรูพระราชปรารภ พระราชดําริ ความเปนมา 
องคประกอบสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน การสรางและจัด
ปจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนใหเปนปจจัยแหงการเรียนรู ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แนวทางดําเนินงาน การจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน การประเมินผลติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในดาน ตางๆ ได         
และการบูรณาการสูการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการ การสํารวจ 
การศึกษา การจําแนกพันธุไม และการใชประโยชนจากพันธุ 

4062304 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2 
School Botanical Garden 2 
          การใช ธรรมชาติรอบกายเปนปจจัยแหงการเรียนรู โดย
วิธีการใหเห็นความงาม ความมีเสนหของธรรมชาติ ความตื่นเตน
ของชีวิตตน ทามกลางความหลากหลายของธรรมชาติ ในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน นําตนไปสูการดํารงชีวิตท่ีเบิกบาน       
จนเกิดเปนบูรณาการแหงชีวิต ฝกปฏิบัติการ เรียนรูดานคุณคา
และวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ ดานปจจัยสี่   
วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

2(1-2-3)    ตัดออก 

4063208 พลังงานกับสิ่งแวดลอม  
Energy and Environment 
           พลังงาน ตนกําเนิด แหลงพลังงาน การถายทอด
พลังงานในระบบนิเวศความสําคัญของพลังงานตอระบบ
สิ่งแวดลอม พลังงานกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สถานการณและวิกฤตการณ พลังงานของโลกและประเทศไทย 
ผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม การใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน นโยบายพลังงาน

3(2-2-5) 4062305 พลังงานกับสิ่งแวดลอม  
Energy and Environment   
          พลังงาน ตนกําเนิด แหลงพลังงาน การถายทอด
พลังงาน  ในระบบนิเวศความสําคัญของพลังงานตอระบบ
สิ่งแวดลอม พลังงานกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สถานการณและวิกฤตการณ พลังงานของโลกและประเทศ
ไทย ผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม การใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
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และพลังงานทดแทนของประเทศไทย  
          ฝกปฏิบัติการ ผลกระทบของการใชพลังงานตอ
สิ่งแวดลอม การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการ
อนุรักษพลังงาน นโยบายพลังงานและพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทย 

นโยบายพลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศไทย  
          ฝกปฏิบัติการผลกระทบของการใชพลังงานตอ
สิ่งแวดลอม การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการ
อนุรักษพลังงาน  นโยบายพลังงานและพลังงานทดแทน
ของประเทศไทย  

4063309 การจัดการคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Science Champing Management 
          คายวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม นิยาม จุดประสงค 
ทรัพยากรการจัดคาย การวางแผน การสํารวจพ้ืนท่ีจัดคาย การ
เตรียมการจัดคาย โปรแกรมคาย คูมือกิจกรรม เน้ือหาสาระ 
นันทนาการ อาหาร ท่ีพัก ความปลอดภัย การจัดการ
สิ่งแวดลอมคาย การบริหารคาย ฝกปฏิบัติการจัดการคาย การ
วางแผนจัดคาย การจัดโปรแกรมคาย การเตรียมเน้ือหา การ
เตรียมกิจกรรม การนันทนาการ การจัดอาหาร  การประเมินผล 
การรักษาความปลอดภัย 

3(2-2-5) 4062306 การจัดการคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Environmental Science Champing 
Management 
          คายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นิยาม จุดประสงค 
ทรัพยากรการจัดคาย การวางแผน การสํารวจพ้ืนท่ีจัด
คาย การเตรียมการจัดคาย โปรแกรมคาย คูมือกิจกรรม 
เน้ือหาสาระ นันทนาการ อาหาร ท่ีพัก ความปลอดภัย 
การจัดการสิ่งแวดลอมคาย การบริหารคาย ฝกปฏิบัติการ
จัดการคาย การวางแผนจัดคาย การจัดโปรแกรมคาย    
การเตรียมเน้ือหา การเตรียมกิจกรรม การนันทนาการ 
การจัดอาหาร การประเมินผล การรักษาความปลอดภัย 
          ฝกปฏิบัติการคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 

4062702 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
Biodiversity Conservation  
          ความหมายและความสํา คัญในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การทําลายถ่ินท่ีอยู ปญหาการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคนิคการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีตางๆ การประเมินคุณคา การใชประโยชน
อยางยั่งยืน กฎหมาย และอนุสัญญาท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติการ 

การศึกษากรณีตัวอยางในพ้ืนท่ีเก่ียวกับชนิด สัดสวน ปริมาณ 

3(2-2-5) 4063301 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
Biodiversity Conservation  
        ความหมายและความสําคัญในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การทําลายถ่ินท่ีอยู ปญหาการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เทคนิคการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีตางๆ การประเมิน
คุณคา การใชประโยชนอยางยั่งยืน กฎหมาย           
และอนุสัญญาท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติการ การศึกษากรณี

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 
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การกระจาย ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 

การศึกษาการ นําทรัพยากรความหลากหลายมาใช ใน
ชีวิตประจําวัน 

ตัวอยางในพ้ืนท่ีเก่ียวกับชนิด สัดสวน ปริมาณ           
การกระจายของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
การศึกษาการนําทรัพยากรความหลากหลายมาใชใน
ชีวิตประจําวัน 
      ฝกปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
จริง 

4062307 เศรษฐกิจพอเพียงกับสิ่งแวดลอม  
Self Sufficient Economic for Environment 
           หลัก การเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจะสรางคานิยม จริยธรรม       
และพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมท่ี ยั่งยืน มีทักษะความรูและไดรับการฝกอบรม
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหผูเรียนสามารถตัดสินใจได 
โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีท่ีมีเหตุผล  
           ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการการใชทรัพยากรและ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ภ า ย ใ ต ขี ด จํ า กั ด  ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช       
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง            การ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 

2(1-2-3)    ตัดออก 

4062305 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
Conservative Tourism 
          ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติตอการ ทองเท่ียว 
ผลกระทบของการทองเท่ียวตอระบบนิเวศ ความหมายและ
ความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การประสานการ
พัฒนาการทองเท่ียวเขากับวิถีชีวิตของทองถ่ิน เศรษฐศาสตร
เ เละการดํ า เ นินการตลาดอย างมีความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม การจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ นโยบายและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

3(2-2-5) 4063302 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
(Eco-Tourism) 
         ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติตอการ
ทองเท่ียว ผลกระทบของการทองเท่ียวตอระบบนิเวศ  
ความหมายและความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
การประสานการพัฒนาการทองเท่ียวเขากับวิถีชีวิตของ
ทองถ่ิน เศรษฐศาสตรเเละการดําเนินการตลาดอยางมี
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การจัดการการทองเท่ียว

3(2-2-5) ยุบรวม 2 
วิชาจาก

วิชาเอกเลือก
คือ การ

ทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ และ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
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          ฝกปฏิบัติการ การวิเคราะหแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ทางวัฒนธรรม ระบบเกษตร ระบบธรรมชาติ เก่ียวกับ
ทรัพยากรการทองเท่ียว ผลกระทบท่ีเกิดจากการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ การศึกษากรณีตัวอยางทรัพยากรการทองเท่ียงเชิงนิเวศ
ประเภทพืช สัตว โบราณสถาน วัฒนธรรมในทองถ่ิน 
           

เชิงอนุรักษ นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
           ฝกปฏิบัติการการวิเคราะหแหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศทางวัฒนธรรม ระบบเกษตร ระบบธรรมชาติ 
เก่ียวกับทรัพยากรการทองเท่ียว ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ การศึกษากรณีตัวอยางทรัพยากรการ
ทองเท่ียงเชิงนิเวศประเภทพืช สัตว โบราณสถาน 
วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

การทองเท่ียว       
เปน   1 

รายวิชาใหม 

4062306 การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว 
Tourism Resources Conservation 
          ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก ร ก า ร     
ทองเท่ียว ประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีควรแกการ
อนุรักษ สภาพปจจุบันของการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว 

นโยบายและแผนการเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเท่ียว ปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ การแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

             ฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงานทรัพยากรการทองเท่ียว  
ทางดานธรรมชาติ อุทยานประวัติศาสตร ชุมชนเมือง       
ชนบท วัฒนธรรม 

     

4062302 การสงเสริมและการเผยแพรทางดานสิ่งแวดลอม 
Environmental  Extension           
          การส ง เ สริ มและ เผยแพรทา งด านสิ่ ง แ วดล อม          
ความจํ า เปน ความสําคัญ จุดประสงค  ประโยชน                
สาระสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ภาวการณเปลี่ยนแปลงของ   
สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษย การปรับตัว

3(2-2-5) 4063303 การสงเสริมและการเผยแพรทางดานสิ่งแวดลอม 
The Extension and Dissemination of 
Environmental        
   การส ง เ ส ริ มและ เผยแพร ทา งด านสิ่ ง แ วดล อม           
ความจําเปน ความสําคัญ จุดประสงค ประโยชน         
สาระสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ภาวะการเปลี่ยนแปลงของ

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
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ในสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการสงเสริมและ
เผยแพร การจัดทําสื่อวัสดุทางสิ่งแวดลอมและเทคนิควิธีการการ
ใช สงเสริมและเผยแพรตลอดชีวิต ฝก   ปฏิบัติ วิเคราะหเน้ือหา
ดานสิ่งแวดลอม ท่ีไดรับผลกระทบ    ในสังคมชุมชน เมือง 
ชนบท และจัดทําสื่อและวัสดุทางสิ่งแวดลอม และจัด
กระบวนการสงเสริมและเผยแพร 
 

สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษย       
กา รป รั บตั ว ใน สิ่ ง แ วดล อม ท่ี มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง 
กระบวนการสงเสริมและเผยแพร การจัดทําสื่อวัสดุทาง
สิ่งแวดลอมและเทคนิควิธีการการใช สงเสริมและเผยแพร
ตลอดชีวิต ฝกปฏิบัติ วิเคราะหเน้ือหาดานสิ่งแวดลอม ท่ี
ไดรับผลกระทบในสังคมชุมชน เมือง ชนบท และจัดทําสื่อ
และวัสดุทางสิ่งแวดลอม และจัดกระบวนการสงเสริมและ
เผยแพร  

4063707 ลุมน้ําปงศึกษา 
Ping Watershed Study 
          การกําหนดขอบเขตลุมนํ้า การแบงพ้ืนท่ีลุมนํ้าปง
การศึกษาทรัพยากรลุมนํ้าดวยกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐสังคม 
การใชทรัพยากรลุมนํ้า แนวทางการพัฒนาลุมนํ้า   
          ฝกปฏิบัติ การศึกษาและเก็บขอมูลในลุมนํ้าปงดาน
ชีวภาพ และเศรษฐสังคม 

3(2-2-5) 4063304 ลุมน้ําปงศึกษา 
Ping Watershed Study 
          การกําหนดขอบเขตลุมนํ้า การแบงพ้ืนท่ีลุมนํ้าปง
การศึกษาทรัพยากรลุมนํ้าดวยกายภาพ ชีวภาพ        
เศรษฐสังคม การใชทรัพยากรลุมนํ้า แนวทางการพัฒนา   
ลุมนํ้า  
         การฝกปฏิบัติศึกษาและเก็บขอมูลในลุมนํ้าปง     
ดานกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐสังคม 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 

4062204 ทรัพยากรน้ําและการจัดการ 
Water Resources and Management 
          ชนิด และการกระจายของแหลงนํ้าธรรมชาติ        
ปริมาณเละคุณภาพแหลงนํ้าการใชประโยชนจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติและเเหลงนํ้าท่ี มนุษยสรางข้ึน ระบบประปา     สภาพ
ปญหาท่ีเกิดจากการใชประโยชน การปรับปรุง     คุณภาพนํ้า 
การวางแผนปองกันนํ้าทวมและปญหาความแหงแลง การสํารวจ
และวางแผนพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือ  จุดมุงหมายตางๆ 

3(3-0-3) 4064305 ทรัพยากรน้ําและการจัดการ 
Water Resources and Management 
          ชนิดและการกระจายของแหลงนํ้าธรรมชาติ 
ปริมาณเละคุณภาพแหลงนํ้าการใชประโยชนจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติและ เเหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางข้ึน  ระบบประปา 
สภาพปญหาท่ีเกิดจากการใชประโยชน การปรับปรุง
คุณภาพนํ้า การวางแผนปองกันนํ้าทวมและปญหาความ  
แหงแลง การสํารวจและวางแผนพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือ
จุดมุงหมายตางๆ 

3(3-0-6) ปรับรหสัวิชา 
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   4064306 ผังเมืองและการจัดการ   
Urban Planning and Management  
            ทฤษฎีการวางผังเมือง ความสัมพันธของการใช
ประโยชนท่ีดินกับการวางแผนและผังเมือง โครงสราง
ภายในเมือง ระบบการตั้งถ่ินฐาน กระบวนการเติบโตของ
เมือง การเติบโตและการพัฒนาภูมิภาค การอพยพ
เคลื่อนยายประชากร การคมนาคมขนสง และการตั้ง
อาคารท่ีอยูอาศัย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการวางผังเมือง
และการกอสรางอาคาร 
          ฝกปฏิบัติการศึกษาการวางผังเมืองของชุมชน
เมือง การกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการวางผังเมือง ความสัมพันธ
เชิงพ้ืนท่ี การแบงโซนการใชประโยชนท่ีดิน  

3(2-2-5) เปดรายวิชา
ใหม 

4062206 ทรัพยากรนันทนาการและการจดัการ 
Recreation  Resources  and  Management  
          ชนิด และแหลงของทรัพยากรนันทนาการใน    
ประเทศไทย สภาพปญหาท่ีเกิดจากการใชประโยชน          
การวิเคราะหและวางแผนเพ่ือการพัฒนา และอนุรักษแหลง
ทรัพยากรนันทนาการท้ังท่ีมีอยูเดิมและแหลงใหมๆ 

3(3-0-3) 4064301 ทรัพยากรนันทนาการและการจดัการ 
Recreation  Resources  and  Management 
          ชนิด และแหลงของทรัพยากรนันทนาการใน
ประเทศไทย สภาพปญหาท่ีเกิดจากการใชประโยชน       
การวิเคราะหและวางแผนเพ่ือการพัฒนา และอนุรักษเเห
ลงทรัพยากรนันทนาการท้ังท่ีมีอยูเดิมและแหลงใหม 

3(3-0-6) ปรับรหสัวิชา 

4062301 หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา  
Environmental Education 
          การศึกษาสิ่งแวดลอม หลักการ ความสําคั ความจําเปน 
กระบวนการเรียนรู ระดับการเรียนรูของสิ่งแวดลอมของมนุษย 
โครงสรางเน้ือหาในระดับตางๆ การทําโครงการสอน การทํา
แผนการสอน การประเมินผล 
          ฝกปฏิบัต ิการวิเคราะหโครงสรางเน้ือหา โครงการสอน 
การทําแผนการสอน การประเมินผล 

3(2-2-5) 4064302 หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา  
Principle of Environmental Education 
           การศึกษาสิ่งแวดลอม หลักการ ความสําคัญ   
ความจําเปน กระบวนการเรียนรู ระดับการเรียนรูของ
สิ่งแวดลอมของมนุษย โครงสรางเน้ือหาในระดับตางๆ    
การทําโครงการสอน การทําแผนการสอน การประเมินผล  
          ฝกปฏิบัต ิการวิเคราะหโครงสรางเน้ือหา โครงการ
สอน การทําแผนการสอน และการประเมินผล 

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 
ปรับช่ือ

ภาษาอังกฤษ 
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4063704 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา  
Environment and Development 
          ศึกษา ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมศึกษา กับการ
พัฒนา ปญหาสิ่งแวดลอมผลกระทบของการพัฒนา  ท่ีมีตอ
สภาพสิ่งแวดลอม การวางแผนดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ ลดความ
ขัดแยงระหวางการพัฒนากับการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

3(3-0-3) 4064304 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา  
Environment and Development 
          การศึกษา ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
ศึกษากับการพัฒนา ปญหาสิ่งแวดลอมผลกระทบของการ
พัฒนาท่ีมีตอสภาพสิ่งแวดลอม การวางแผนดาน
สิ่งแวดลอมเพ่ือลดความขัดแยงระหวางการพัฒนากับการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) ปรับรหสัวิชา 
ปรับช่ัวโมง
การเรยีนรู 

4063705 การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 
Natural and Cultural Heritage Conservation 
          ความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ ประเภทของ
ธรรมชาติท่ีควรแกการอนุรักษ สภาพปจจุบันของการอนุรักษ
ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม นโยบาย และแผนการ
เก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม ปญหา 
และ อุปสรรคในการอนุรักษ วิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานดาน    ธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรม ในอุทยานแหงชาติ    อุทยานประวัติศาสตร 
พิพิธภัณฑแหงชาติ วัฒนธรรม    ทองถ่ิน งานประเพณี ศึกษา
ความเช่ือของทองถ่ิน 

3(2-2-5) 4064304 การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 
Natural and Cultural Heritage Conservation 
          ความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ ประเภท
ของธรรมชาติท่ีควรแกการอนุรักษ สภาพปจจุบันของการ
อนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม นโยบาย        
และแผนการเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาต ิและมรดกทาง
วัฒนธรรม ปญหา และ อุปสรรคในการอนุรักษ วิธีการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานดาน
ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ในอุทยานแหงชาติ 
อุทยานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑแหงชาติ วัฒนธรรม
ทองถ่ิน งานประเพณี ศึกษาความเช่ือของทองถ่ิน 
          ฝกปฏิบัติการการอนุรักษธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมในทองถ่ิน  

3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา
และ

คําอธิบาย
รายวิชา 

4062308 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 
ทางดานสิ่งแวดลอม 
Environmental Plans from His Myestie Though 
     ศึกษา เก่ียวกับความเปนมาของโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ แนวคิดวิทยาการ และกระบวนการพัฒนาท่ี

2(1-2-3)    ตัดออก 
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นํามาใชในแตละภาคสวนท่ีกระจายอยู  ท่ัวทุกภาคของ ประเทศ
ไทย ท่ีสัมพันธสอดคลองกับการ   จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน บทบาทท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศในดาน
ตางๆ ศึกษาดูงานในโครงการตางๆอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ
ทางดานสิ่งแวดลอม และนํามาวิเคราะห แนวคิด ทฤษฎี  
กระบวนการท่ีนํามาใช 

4063403 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ  
Chemical Analysis of Pollutants 
          ศึกษาหลักการวิเคราะหทางเคมีการใชเครื่องมือ   
และวิธีการตาง ๆ ในการวิเคราะหทางปริมาณ และคุณภาพ
ของสารพิษตกคางพวกโลหะหนัก ยาฆาแมลงและสารเคมีชนิด
ตาง ๆ ท่ีปนเปอนและเจือปนในอาหารและสิ่งแวดลอม ฝก
ปฏิบัติการ การวิเคราะหทางเคมี การใชเครื่องมือและวิธีการ
ตาง ๆ ในการวิเคราะหทางปริมาณ และคุณภาพของสารพิษ 
 

3(2-2-5) 
 

4064305 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ  
Chemical Analysis of Pollutants 
          ศึกษาหลักการวิเคราะหทางเคมี การใชเครื่องมือ
และวิธีการตาง ๆ ในการวิเคราะหทางปริมาณ และ
คุณภาพของสารพิษตกคางพวกโลหะหนัก ยาฆาแมลงและ
สารเคมีชนิดตางๆ ท่ีปนเปอนและเจือปนในอาหารและ
สิ่งแวดลอม ฝกปฏิบัติการ การวิเคราะหทางเคมี การใช
เครื่องมือและวิธีการตางๆ ในการวิเคราะหทางปริมาณ 
และคุณภาพของสารพิษ 

3(2-2-5) 
 

ปรับรหสัวิชา 

4061201 ทรัพยากรสัตวปาและการจัดการ 
Wildlife Resources and Management 
          ศึกษา การดําเนินชีวิต พฤติกรรมของสัตวปา          
การจําแนกสัตวปา การสํารวจประชากรสัตวปา สาเหตุท่ีสัตว
ปาลดจํานวน พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
สนธิสัญญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ อุทยานแหงชาติและเขต
รักษาพันธุสัตวปา หลักการจัดการทรัพยากรสัตวปา นโยบาย
การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรสัตวปาในประเทศไทย 

3(3-0-3)    ตัดออก 

4061203 ทรัพยากรประมงและการจัดการ 
Fishery Resource and Management 

3(3-0-3)    ตัดออก 
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          ความ หมายและขอบเขตของทรัพยากรประมงท้ังนํ้า
จืด นํ้ากรอย และนํ้าเค็ม ความสําคัญและบทบาทของ
ทรัพยากรประมง การสํารวจและประเมินคุณคาของทรัพยากร
ประมง ปริมาณและคุณภาพนํ้าตอความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรประมง ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง 
การฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ การสืบพันธุตามธรรมชาติกับ
ผลผลิตยั่งยืน การเก็บเก่ียวผลผลิต การเพาะเลี้ยง และการวาง
เเผนการจัดการทรัพยากรประมง 

4061301 อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร 
Agricultural Meteorology 
          หลัก การอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือการเก็บตัวอยางทาง
อุตุนิยมวิทยา ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย 
ลักษณะภูมิอากาศภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก ขอมูลและการใชขอมูลเพ่ือประโยชน
ทางการเพาะปลูก การชลประธาน การพยากรณอากาศ 

2(2-0-2)    ตัดออก 

4062103 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
General Geology 
          ความ หมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา 
รูปราง ขนาด การเคลื่อนไหวโครงสราง สวนประกอบท่ัวไป
และทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแรทางฟสิกสและทางเคม ี     
การแยกหมูแร การแพรกระจาย และการใชประโยชนจากแร 
คุณสมบัติและลักษณะของหินตาง ๆ บนผิวโลก วัฏจักรการ
เกิด การแพรกระจาย และประโยชนของหินแตละชนิด       
ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป เช้ือเพลิงธรรมชาติ ฝก
ปฏิบัติ ศึกษาดูงานเก่ียวกับธรณีวิทยา การจัดหมวดหมูของหิน 
แร จัดทําแผนท่ีหิน แร ในทองถ่ิน 

2(1-2-3)    ยุบรวมกับ
วิชา

ธรณีวิทยา
ท่ัวไป       

เปน รายวิชา
ใหม คือ โลก

ศาสตร
สภาวะ

แวดลอม และ
ยายไปกลุม
วิชาบังคับ 
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4062104 สมุทรศาสตร 
Oceanography 
           ลักษณะ โครงสรางทางธรณีวิทยาของทะเลและ
มหาสมุทร สมบัติทางภายภาพทางเคมีของนํ้าทะเล สิ่งท่ีมีชีวิต
ในมหาสมุทร นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติใน
มหาสมุทร ฝกปฏิบัติการทางสมุทรศาสตร การสํารวจทาง
สมุทรศาสตร การเก็บตัวอยางการศึกษาระบบนิเวศทางทะเล 
กลไกของมวลนํ้าทะเล 

2(1-2-3)    ตัดออก 

4062113 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
English For Sciences Environmental 
          ฝก อานบทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทาง
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และฝกใหเขียนขอความ บทความ
และรายงานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนภาษาอังกฤษ 

3(3-0-3)    ยายไป 
กลุมวิชาแกน  

4062105 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน 
Meteorology 
          ศึกษาองคประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ไดแก 
ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืน ลม เมฆ หยาดนํ้าฝน     
ทัศนวิสัย และแดด ความสัมพันธระหวางบรรยากาศกับพ้ืน
โลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใชแผนท่ีพยากรณอากาศ ฝก
ปฏิบัติการเครื่องมือเก็บตัวอยาง ทางอุตุนิยมวิทยา เก็บนํ้าฝน 
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ การระเหย ฯลฯ 

2(1-2-3)    ยุ บ ร วม  กั บ
วิ ช า
ธ ร ณี วิ ท ย า
ท่ั ว ไ ป       
เปน  รายวิชา
ใหม คือ โลก
ศ า ส ต ร
ส ภ า ว ะ
แวดลอม และ
ย า ย ไปกลุ ม
วิชาบังคับ 
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4062205 ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม 
Introduction to Geology 
          ศึกษาหลักเกณฑท่ัวไปทางธรณีวิทยา โครงสราง      
ทางธรณี กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หินและแร ธรณีวิทยาประเทศไทย 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ฝกปฏิบัติการศึกษาผลกระทบจาก
การพัฒนาปโตรเลียมตอสิ่งแวดลอม เชน นํ้าใตดิน นํ้าบาดาล 
การทรุดตัวของแผนดิน บริเวณอําเภอลานกระบือ              
จ.กําแพงเพชร 

2(1-2-3)    ตัดออก 

4062406 การทําลายปาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
Forest Destruction and Environmental Impact 
          ปาไม และความสําคัญตอระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสังคม บทบาทของปาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สถานการณปาไมของโลกและประเทศ สาเหตุการ
ลดลงของพ้ืนท่ีปาไม การบุกรุกปาเพ่ือการเกษตรกรรม การลา
สัตว การเก็บของปา การเกิดไฟปา การสํารวจศึกษาปาเสื่อม
โทรม ปาไม ความสัมพันธของดิน นํ้า ปาไม สัตวปา 
ผลกระทบจากการใชทรัพยากรปาไม ดานภูมิอากาศ คุณภาพ
นํ้า คุณภาพดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยทาง
ธรรมชาติ ฝกปฏิบัติ ศึกษาในพ้ืนท่ีปาไมดานการบุกรุกปาเพ่ือ
การเกษตรกรรม การลาสัตว การเก็บขอปา การเกิดไฟปา การ
สํารวจศึกษาปาเสื่อมโทรม   ปาไม ความสัมพันธของดิน นํ้า 
ปาไม สัตวปา 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4062503 นิเวศวิทยาของดิน 
Soil Ecology 

3(2-2-5)    ตัดออก 
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           ลักษณะ และชนิดของดิน การจําแนกประเภทของ
ดิน ความอุดมสมบูรณของดิน เเละการประเมินความอุดม
สมบูรณของดิน กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน บทบาทเเละ
กิจกรรมของจุลินทรียในกระบวนการแปรสภาพสารประกอบ
ตางๆ ท่ีมีผลตอความอุดมสมบูรณของดินและสภาพแวดลอม 
ความสัมพันธระหวางดินและนํ้า และผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืช  ฝกปฏิบัติการการสุมตัวอยาง การเก็บ
ตัวอยางการวิเคราะห การประมวลผล การประเมิน
สถานะภาพระบบ ดินธรรมชาติปาไม ดินนา ดินไร ดินสวน 
ดินในเมือง ดินอุตสาหกรรม 

4062504 การต้ังถิ่นฐานของมนุษย 
Human Settlement 
          ปจจัย ทางธรรมชาติและสังคมท่ีมีผลตอการอพยพ
โยกยายถ่ินและการตั้งถ่ินฐานของ มนุษย รูปแบบการตั้งถ่ิน
ฐานและแบบแผนการใช ท่ีดินท้ังในเขตเมืองและชนบท 
ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของแผนดังกลาว 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4063404 มลพิษสิ่งแวดลอม 
Environment Pollution 
          สารพิษในสิ่งแวดลอม กลไกความเปนพิษของสารพิษ
ในสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบของสารพิษตอระบบของรางกาย การตรวจ
วิเคราะห การประเมินผลและการควบคุมความเปนพิษของ
สาร           
    ฝกปฏิบัติการเก็บตัวอยาง การจําแนก ปริมาณในการ
นําเขา ผลกระทบของมลพิษตอสิ่งแวดลอม ตอมนุษย เชน 

3(2-2-5)    ปรับรหสัวิชา 
ยายไป 

กลุมวิชาเลือก 
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อาหาร ในพ้ืนท่ีการเกษตร ถนน โรงงานอุตสาหกรรม 

4063405 การควบคุมมลพิษ 
Pollution Control 
           สาเหตุ และปญหาตางๆ ท่ีทําใหเกิดมลภาวะ 
ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม และการเปรียบเทียบระบบการ
ควบคุมและกําจัดของเสียแบบตางๆ และการนําของเสีย
กลับมาใชประโยชน ปฏิบัติการ การควบคุมมลพิษ การเก็บ
ตัวอยาง การฝกวิเคราะหตัวอยางมลพิษทาง ดิน นํ้า อากาศ 
เครื่องมือสํารวจ การควบคุมกิจกรรมท่ีเกิดมลพิษ 

3(2-2-5)   
 

 ปรับรหสัวิชา 
ยายไป 

กลุมวิชาเลือก 

4063406 มลพิษทางน้ํา 
Water Pollution 
           วัฏจักร ของนํ้า แหลงนํ้าในโลก สมบัติของนํ้า 
สารพิษในนํ้า ผลกระทบท่ีเกิดจากสารมลพิษ วิธีการและ
มาตรการควบคุมมลพิษในนํ้า และการบํารุงรักษาแหลงนํ้า ฝก
ปฏิบัติการการกําหนดพ้ืนท่ี การกําหนดชวงเวลาการเก็บ
ตัวอยาง การใชเครื่องมือวิเคราะหหามลสารในนํ้า การ
เปรียบเทียบคุณภาพนํ้า 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4063407 มลพิษทางอากาศ 
Air Pollution 
       บรรยากาศ ช้ันบรรยากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในประเทศไทยสารมลพิษในอากาศ ลักษณะและ
แหลงมลพิษทางอากาศ วิธีการและมาตรฐานการควบคุม
มลพิษทางอากาศ การวัดและการเก็บตัวอยางสารมลพิษใน
อากาศ การสํารวจแหลงมลพิษทางอากาศ ฝกปฏิบัติการการ

2(1-2-3)    ตัดออก 
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กําหนดพ้ืนท่ี การกําหนดชวงเวลาการเก็บตัวอยาง การใช
เครื่องมือวิเคราะหหามลสารในอากาศ การเปรียบเทียบ
คุณภาพอากาศ 

4063408 มลพิษทางเสียง 
Noise Pollution and Vibration Control 
       ศึกษา ลักษณะทางกายภาพของเสียง ระบบการไดยิน 
ผลกระทบของมลพิษทางเสียง แหลงกําเนิดของความ
สั่นสะเ ทือนและผลกระทบตอมนุษยและสิ่ งแวดลอม 
เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางเสียง และความ
สั่นสะเทือน ฝกปฏิบัติ เครื่องมือวัดระดับเสียง ในชุมชน เมือง 
การจราจร ตลาด โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ศาสนสถาน 
ปาไม แปลงเกษตร ฟารม เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4063409 มลพิษทางดิน 
Soil Pollution 
      กําหนด องคประกอบโครงสรางของดิน มลพิษทางดิน 
แหลงกําเนิดมลพิษของดิน สาเหตุ ปญหาของมลพิษ 
ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม การปองกันการควบคุมและการ
แกไขมลพิษของดิน ฝกปฏิบัติการกําหนดจุดการเก็บตัวอยาง 
การเตรียมเครื่องมือภาชนะในการเก็บตัวอยางดิน การรักษา
ตัวอยาง การวิเคราะหมลสารในดิน 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4063410 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 
Noise Pollution and Vibration Control 
          ศึกษา ลักษณะทางกายภาพของเสียง ระบบการไดยิน 
ผลกระทบของมลพิษทางเสียง แหลงกําเนิดของความ
สั่นสะเ ทือนและผลกระทบตอมนุษยและสิ่ งแวดลอม 

2(1-2-3)    ตัดออก 
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เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางเสียง และความ
สั่นสะเทือน            ฝกปฏิบัติการการเลือกพ้ืนท่ีศึกษา การ
เตรียมเครื่องมือ การใชเครื่องมือ การวางแผนเก็บตัวอยาง 
การเก็บตัวอยาง การแปรคาเสียงเปนคลื่นความถ่ี การ
วิเคราะหขอมูล การทดสอบการใชวัสดุการควบคุม ลดขนาด
มลพิษทางเสียง 

4063501 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 
Environmental Technology Management 
          การวิเคราะหเชิงระบบ การวิเคราะหระบบ
สิ่งแวดลอม การวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม ระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
ทองถ่ิน และการมีสวนรวมของประชาชน กระบวนการจัดการ
สิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ หนวยงานและองคกรในการจัดการสิ่งแวดลอม ฝก
ปฏิบัติการนอกสถานท่ีในการศึกษาและวิเคราะหระบบ
สิ่งแวดลอม การวางแผนเก็บตัวอยาง การวิเคราะหตัวอยาง 
การบูรณาการสิ่งแวดลอมเชิงระบบ การคนหานโยบายการ
จัดการสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแหงชาต ิ

2(1-2-3)    ตัดออก 
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4063703 หลักการจัดการลุมน้ํา 
Principles of Watershed Management 
          พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ลุมนํ้าและ
ความคิดเก่ียวกับลุมนํ้า โครงสรางของทรัพยากรลุมนํ้าและ
สมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมนํ้าเพ่ือการควบคุม
ปริมาณ คุณภาพและอัตราการไหลของนํ้าการควบคุมและ
ปองกันการชะลางพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหงแลง 
และมลพิษในพ้ืนท่ีลุมนํ้า การพัฒนาแหลงเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ี
ลมนํ้า ความรูเบ้ืองตนในการสํารวจและวิเคราะหลุมนํ้าเพ่ือ
วางแผนจัดการลุมนํ้า การจัดทํานโยบายการจัดการลุมนํ้าแบบ
ผสมผสาน ฝกปฏิบัติการ การวิเคราะหหานํ้าทาในลุมนํ้า 
การศึกษาการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ี การศึกษา
อุทกภัย ความแหงแลง และมลพิษ การสมดุลของทรัพยากรใน
ลุมนํ้า 

3(2-2-5)    ปรับรหสัวิชา 
ยายไปกลุม

วิชาวิชาบังคับ 

4063706 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
Management of Natural Resources and 
Environment 
          ความหมาย ประเภท ประโยชน ความจําเปน 
วัตถุประสงค วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาทดลอง เพ่ือแกปญหาตามสภาพ
ความเปนจริงในทองถ่ิน ฝกปฏิบัติการวิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดทําฐานขอมูล การวางแผนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

2(1-2-3)    ปรับรหสัวิชา 
ยายไป 

กลุมวิชาเลือก 
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4063708 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
Natural Resources and Environmental Economics 
          การศึกษาความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประเภทของทรัพยากร-ธรรมชาติ สาเหตุของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลท่ีเกิดจากปญหาทรัพยากร-ธรรมชาต ิ
ทรัพยากรธรรมชาติของประ เทศไทย วิ ธีการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาปญหาสิ่งแวดลอมโดยใชการ
วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร บทบาทของทฤษฎีเศรษฐศาสตร
สมัยใหมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐในการควบคุมภาวะ
มลพิษ หลักการวิเคราะหตนทุน ประโยชนท่ีนํามาประยุกตใช
กับโครงการและมาตรการตาง ๆ เก่ียวกับการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางนโยบายและมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาสิ่ง แวดลอม
กับความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3(3-0-3)    ตัดออก 

4064310 ธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอม 
Business for Environment 
          ความรูเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจ ความสําคัญของ
ธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอม ปรัชญาและเปาหมายของการประกอบ
ธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรในระบบธุรกิจ 
ตลาดสินคา พฤติกรรมของผูบริโภคกับสินคา กระแสและ
แนวโนมของธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมในสังคมไทยและระดับโลก 
ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสิ่งแวดลอม การวิเคราะห
ความเหมาะสมของโครงการดานธุรกิจสิ่งแวดลอม ศึกษาดูงาน
จากธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีประสบความสําเร็จ 

3(3-0-3)    ตัดออก 
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4064404 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม 
Geographic Information Technology for 
Environment 
            ความรูเบ้ืองตนดานภูมิศาสตร กายภาพ แผนท่ี และ
การใชแผนท่ีแบบตางๆความรู เ บ้ืองตนเก่ียวกับการรับรู
ระยะไกล การทําแผนท่ีดิจิตอล การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดวยดาวเทียม การแปลภาพถายทางอากาศ
และภาพถายจากดาวเทียม การกําหนดและระบุตําแหนงบน
พ้ืนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรกับงานดานสิ่งแวดลอม ฝกปฏิบัติการ 
การศึกษาพ้ืนท่ีตัวอยาง การเก็บขอมูล การสํารวจขอมูล การ
ออกแบบฐานขอมูล การนําขอมูลมาทําแผนท่ีดิจิตอล การนํา
ขอมูลมาประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับงานดาน
สิง่แวดลอม 

3(2-2-5)    ปรับรหสัวิชา 
ยายไป 

กลุมวิชาวิชา
บังคับเลือก 

4064406 การใชแผนท่ีเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
Map for Natural Resource Management  
          พ้ืนฐานความรูทางการอานและเขียนแผนท่ี   การเก็บ
ขอมูลและการแสดงขอมูลท้ังทางกายภาพและสังคมในแผนท่ี 
การใชแผนท่ีเพ่ือการศึกษาสถานภาพของทรัพยากร และ
วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตาง ๆ ฝก
ปฏิบัติการทําแผนท่ีสิ่งแวดลอม การจัดทําแผนท่ีเพ่ือจัดการ
สิ่งแวดลอม การทําแผนท่ีเมือง ชนบท แผนท่ีการเกิดภัยพิบัติ   

3(2-2-5)   
 
 
 
 
 
 
 

 ตัดออก 

4064407 เทคโนโลยีการจัดการอากาศเสีย 
Technology in Air Treatment 
          ศึกษา องคประกอบของอากาศเสีย ลักษณะเฉพาะ

3(2-2-5)     ตัดออก 
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ของระบบบําบัดอากาศเสีย แบบตาง ๆ การเลือกระบบบําบัด
อากาศเสีย ใหเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี และลักษณะอากาศเสีย 
มาตรฐานอากาศเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การ
วางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบบําบัดอากาศเสีย
พ้ืนฐาน ฝกปฏิบัติการ การเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บอากาศ การใช
แบบวัดคุณภาพอากาศเสีย Ringelmann chart ทดลองการ
เก็บตัวอยางอากาศเสีย 

4064506 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
Human Resource Development Planning 
          มนุษยและการตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคตางๆของโลก กลุม
เช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ปญหาท่ี
เก่ียวกับทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน ความสําคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

3(3-0-3)    ตัดออก 

4064507 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการทํางาน 
Environment and Work Physiology 
          ศึกษา กลไกการทํางานของรางกายภายใตสภาวะ
แวดลอม ท้ังทางรางกายและจิตใจในการทํางานชนิดตางๆ 
รวมท้ังความสามารถในการทํางานของมนุษยและขอจํากัดใน
การทํางานอันเน่ืองมาจาก ปจจัยในรางกาย การประเมินคา
ความสมบูรณของรางกาย และความเมื่อยลาจากการทํางาน 
ท้ังน้ีเพ่ือเปนหลักในการสรางสภาวะการทํางานท่ีถูกตอง 

2(1-2-3)    ตัดออก 

4064712 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดลอม 
Environmental Health Approach 
           ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดทางอนามัย
สิ่งแวดลอม ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคคลและสังคม 

3(2-2-5)    ตัดออก 
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ความตองการของมนุษย พฤติกรรมอนามัย การเรียนรู และ
การจูงใจ โครงสราง สังคม ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชน
ท่ัวไป องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนาอนามัย ฝก
ปฏิบัติ วิธีการทางอนามัยสิ่งแวดลอม ในเมือง ชนบท โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด โรงอาหาร ปม
นํ้ามัน 

4064803 อนามัยสิ่งแวดลอม 
Environmental Health 
           ขอบเขต ความสําคัญของการอมามัยสิ่งแวดลอม 
องคประกอบท่ีควรพิจารณา หลักการ และวิธีการในการจัด
สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย และอาคารสถานท่ี การสุขาภิบาล
อาหาร การสุขาภิบาลสถานสาธารณะ ตลาด สุขาสาธารณะ 
สถานีขนสง อุทยาน สถานบันเทิง และการควบคุมแมลงและ
สัตวนําโรค การควบคุมเหตุรําคาญ มลพิษสิ่งแวดลอม ฝก
ปฏิบัติในเรื่อง สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาลอาหาร 
การสุขาภิบาลสถานสาธารณะ ตลาด สุขาสาธารณะและ
การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5)    ตัดออก 

4064804 การสุขาภิบาลน้ําด่ืมน้ําใช 
Water Supply and Sanitation 
          ศึกษา เก่ียวกับความสําคัญ และความจําเปนของนํ้า
ในดานสาธารณสุขการระบาดของโรคตางๆ อันเน่ืองมาจากนํ้า
เปนสื่อ คุณสมบัติและมาตรฐานของนํ้าดื่ม-นํ้าใช แหลงนํ้า 
ปริมาณและลักษณะการใชนํ้าของชุมชน วิธีการปรับปรุง
คุณภาพนํ้า ระบบการจายนํ้า วิธีการควบคุมนํ้าดื่มนํ้าใช
ทางดานการสุขาภิบาลของชุมชน ตลอดจนการวิเคราะหภาพ
จากแหลงตางๆ  
          ฝกปฏิบัติการวิเคราะหนํ้าจากแหลงธรรมชาติเพ่ือใช

3(2-2-5)    ตัดออก 
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อุปโภคและบริโภค 

- 2.3 กลุมวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร           6    หนวยกิต                                           
กลุมรายวิชา

ใหม 
   4002251 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร  

English For Sciences  
 คนควาและศึกษาขอความ  บทความ  รายงาน
การวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร  และใหเขียน
ขอความ  บทความและรายงานทางวิทยาศาสตรเปน
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) ยายมาจาก
กลุมวิชาแกน 

    4063108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม     
English For Sciences Environmental 
          ฝกอานบทความ รายงานการวิจัยและเอกสาร
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และฝกใหเขียนขอความ 
บทความและรายงานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปน
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

3.  กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ  หรือ สหกิจศึกษา       6    หนวยกิต               

   4064401 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
Preparation for Professional Experience 
Practice in Environmental Science  
          จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน
กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานและ

1(90) รายวิชาใหม 
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ระดับสูงภาคปฏิ บัติ ในงานและกิจกรรมสําหรับฝก
ประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 

4064902 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
Professional Experience Practice in Environmental 
Science 
           การฝกปฏิบัติงาน หรือจัดทําโครงการ ศึกษาเฉพาะ
กรณี โดยใหมีการรวบรวมขอมูล ศึกษาสภาพ   ปญหา 
วิเคราะหและหาวิธีการแกปญหาทางดาน  สิ่งแวดลอม แลว
จัดทําเปนรายงาน 

5(450) 4064402 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
Professional Experience Practice in 
Environmental Science 
           การฝกปฏิบัติงาน หรือจัดทําโครงการ ศึกษา
เฉพาะกรณี โดยใหมีการรวบรวมขอมูล ศึกษาสภาพ
ปญหา วิเคราะหและหาวิธีการแกปญหาทางดาน
สิ่งแวดลอม แลวจัดทําเปนรายงาน 

5(450) ปรับรหสัวิชา 

   4064403 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
           การปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ หรือ เอกชน ท่ี
มีกลุมงานดานสิ่งแวดลอม หรือมีระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม เสมือนเปนเจาหนาท่ี หรือพนักงานใน
ตําแหนงท่ีมีภาระงานสอดคลองกับสาขาวิชา และ
เหมาะสมกับความรูความสามารถ มีหนาท่ีรับผิดชอบ
แนนอน  มีผูนิเทศงาน การติดตาม และการประเมินผล
อยางเปนระบบ 

6(540) รายวิชาใหม 

 
 
 
 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
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          ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน 
โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 

        ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปน
รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 

ปรับใหเหมาะสมกับ
หลักสตูร 

 
 

หมายเหตุ  ในชองเหตุผล   ท่ีระบุคําวา 
     
    - ตัดรายวิชา หมายถึง ไมเปดสอนรายวิชาน้ีในสาขาวิชาอีกตอไป  แตยังเปดสอนรายวิชาน้ีในสาขาวิชาอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ค  

 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 (1)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  
 (2)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
        (3)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการโอนผลการเรียน
และการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 
คําสั่งแตงตั้งกรรมการ 
        (1)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ    
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 
 (2)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
        (3)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
วิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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2ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร2 
2วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 18(2) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
         ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
         ขอ 3 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน  

ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  

ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาหตอ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ท่ีเปนหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอน ใหระยะเวลาศึกษาใหเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีมีระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวาแปดสัปดาหดวยก็ได โดยจัดใหมีการเรียนการสอนครบตามจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
สําหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน 

ขอ 6 ผูท่ีเขาศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา เวนแตหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง จะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา และตองมีคุณสมบัติตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ 7  การรับนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเขาศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติท่ีจัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ หรือท้ังในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซ่ึงจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็
ได 

ขอ 9 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเวนการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หนวยกิตรายวิชา โดยนําประสบการณ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได 

ขอ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได   
 ขอ 11 โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชา การคิดเทียบจํานวนชั่วโมงเรียนเปนคาหนวยกิต 
การกําหนดหนวยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแตละสาขาวิชา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ขอ 12  มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา
แนะนําแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษา 
  

ขอ 13  การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา       
9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวย
กิต  

ในกรณีท่ีมีความจําเปน อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเวน ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑท่ีแตกตางไปจากท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งก็ได  

ขอ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ พรอมท้ังยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัยแลว  

ขอ 15  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา แก
นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไมไดรักษา
สภาพการเปนนักศึกษาก็ได  

ขอ 16  อาจารยผูสอนแตละคนตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาท่ีตนสอน  

ขอ 17  ในกรณีท่ีรายวิชาเดียวกันมีอาจารยผูสอนหลายคน ใหอาจารยผูสอนทุกคนรวมกันจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชานั้น 
 ขอ 18  ใหแตละคณะมีคณะกรรมการทําหนาท่ี กํากับ และควบคุมดูแลการฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดของการฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดําเนินการของการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาดวย 
 ขอ 19  ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพ่ือให
อาจารยผูสอนไดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ขอ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ขอ 21  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ี
มีปญหาจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเปนอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

 
  โดยท่ีเปนการสมควรให มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีขอบังคับวาดวยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือกํากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 18(2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกขอบังคับ  
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ขอบังคับเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ขอ  2 บรรดาขอบั ง คับ  ประกาศ หรือ คําสั่ ง อ่ืน ใด  ในสวน ท่ี ขัดหรือแย ง กับ          
ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ 3  ใหใชขอบังคับนี้สําหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549 
เปนตนไป 
  ขอ 4  ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา หนวยงานในสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทําหนาท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความวา ภาคเรียนท่ีถัดจากภาคเรียนท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา นักศึกษาท่ีเขาศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตาม
โครงการอ่ืนท่ีไมใชนักศึกษาภาคปกติ 
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  ขอ 5  ใหมีการประเมินผลทุกรายวิชาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอน การวัดผลตองทําตลอด
ภาคเรียนอยางสมํ่าเสมอดวยวิธีการตางๆ  เชน การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความกาวหนาในการเรียน โดยมีสัดสวนคะแนนระหวางภาครอยละ 30 ถึง 70 และ
ตองมีการสอบปลายภาคเรียนดวย เวนแตรายวิชาท่ีกําหนดใหประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเปนรายวิชาใหผานการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเปนอํานาจของอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ 6  ใหการประเมินผลการเรียนรายวิชาตางๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 สําหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนดใหประเมินผลการเรียนใน
ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ ตามสัญลักษณและความหมายท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         คาระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช (Fair Good)  2.5 
C  พอใช (Fair)   2.0 
D+  ออน (Poor)   1.5 
D  ออนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนท่ีถือวาสอบไดตามระบบนี้ ตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาได
ระดับคะแนนเปน “E” ในรายวิชาใด ตองลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหมจนกวาจะสอบได ยกเวน
รายวิชาท่ีเปนวิชาเลือก ใหลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูในกลุมเดียวกันแทนได 
   สําหรับรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ผลการประเมินท่ีมีคาระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและ
เรียนใหม ในกรณีนี้ ถาไดรับการประเมินรายวิชาดังกลาวต่ํากวา “C” เปนครั้งท่ีสองใหนักศึกษาผูนั้นพน
สภาพการเปนนักศึกษา 
    6.2 สําหรับรายวิชาท่ีหลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียน  เพ่ิมเติม
ตามขอกําหนดเฉพาะ โดยไมคิดคาระดับคะแนน ใหประเมินผลในระบบสัญลักษณ ดังตอไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 

    PD (Pass with Distinction)        ผานดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผาน 
    F (Fail)         ไมผาน 

   ในระบบนี้ รายวิชาท่ีไดผลการเรียน “F” นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม
จนกวาจะสอบได  
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ขอ 7  ใหสัญลักษณตอไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไมมีคาระดับคะแนน 

สัญลักษณ ความหมาย และการใช 

   Au (Audit)  ใชบันทึกผลการเรียนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือรวม
ฟงโดยไมนับหนวยกิตและมีผลการเรียนผานเกณฑการประเมินผลท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 
   W (Withdraw)  ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเม่ือพนกําหนด 15 วัน นับแตวันเปด
ภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งใหพักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แลวและไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอนกําหนดสอบภาคปลายไมนอยกวาสองสัปดาห 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือรวมฟง (Audit) โดยไมนับหนวยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไมผานเกณฑการประเมินผลท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 
   I (Incomplete) ใชบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ 

(1) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จเม่ือสิ้นภาคเรียนซ่ึงนักศึกษา
จะตองขอรับการประเมินเปนคาระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แตขาดสอบและไดยื่น
คํารองขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง พิจารณาอนุญาตใหสอบ
ในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้นได 
 การให “I” แกนักศึกษาคนใด อาจารยผูสอนจะตองสงบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บท้ังหมดในภาคการศึกษา พรอมระบุเหตุผลประกอบการสงผลการเรียนดวย 

ขอ 8  กรณีท่ีนักศึกษาท่ีขอปรับคาระดับคะแนนรายวิชาท่ีได “I” ทํางานไมเสร็จภายใน
เวลาท่ีกําหนด ใหอาจารยผูสอนทําการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลว โดยใหผลงานท่ีคางอยู
เปน”ศูนย” และในกรณีท่ีไมมีการประเมินผลจากอาจารยผูสอนในภาคเรียนถัดไป ใหงานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาท่ีได “I” นั้นเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 
  ขอ 9  ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนไวตองไดรับการประเมินผลจากอาจารย
ผูสอน และกําหนดคาระดับคะแนน หรือสัญลักษณ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ รายวิชาใดท่ีอาจารย
ผูสอนไมรายงานผลการประเมินเปนคาระดับคะแนน โดยไมระบุสัญลักษณอ่ืนใด และมิใชรายวิชาท่ี
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ใหงานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเปน “E” 
หรือ “F” แลวแตกรณี 
  ขอ 10  ใหใชสัญลักษณ P ตามขอ 6.2 สําหรับบันทึกผลการประเมินสําหรับรายวิชาท่ี
ไดรับการยกเวนการเรียน ตามระเบียบเก่ียวกับการยกเวนการเรียน  
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 ขอ 11  กรณีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรท่ีอนุมัติโดยสภาการฝกหัดครู เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซํ้าหรือรายวิชาเทียบเทากับรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลวในระดับ
อนุปริญญาไมได  และใหเวนการนับหนวยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู 
ยกเวนเปนรายวิชาท่ีเคยสอบไดมาแลวนับตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ป 
  ขอ 12  การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให
คิดเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและตองเรียนซํ้า ใหนับรวมหนวยกิตท่ีสอบตก
เปนตัวหารดวย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ากับรายวิชาท่ีสอบไดแลว หรือ
เรียนรายวิชาท่ีเปนวิชาเทียบเทาตามท่ีหลักสูตรกําหนดใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะวิชาท่ี
ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น 
  ขอ 13  นักศึกษาในระบบเขาชั้นเรียนจะตองสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดนักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตองมีเวลาเขาชั้นเรียนในรายวิชานั้นไมนอยกวารอยละ 80 
ของเวลาเรียนท้ังหมด หรือนอยกวารอยละ 80 แตไมนอยกวารอยละ 60 และคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวนใหมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได 
  ขอ 14  นักศึกษาท่ีไมไดสอบปลายภาคเรียน ดวยเหตุท่ีไมมีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเขา
ชั้นเรียนไมถึงรอยละ 60  ของเวลาเรียนท้ังหมด และไมไดรับยกเวนใหมีสิทธิสอบปลายภาคตามท่ีกําหนด
ในขอ 13. วรรคทาย ใหอาจารยผูสอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 
  ขอ 15  นักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแตขาดสอบ ใหอาจารยผูสอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี เวนแตขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจําเปนอ่ืนท่ีเปน
เหตุสุดวิสัยอยางยิ่ง และไดยื่นคํารองตองานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแตวันเปดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ใหคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ใหอาจารยผูสอน หรืออาจารยท่ีเปนประธานโปรแกรมวิชานั้น ทําการสอบใหในภาคเรียนท่ีถัดไปนั้นได 
และใหบันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามคาระดับคะแนนในการสอบนั้นได 
  ขอ 16  ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบไดรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีหลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม 
   16.3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 
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 16.4 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเปนนักศึกษาไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  2  ป  ไมต่ํากวา  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 12 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีท่ีเรียน หลักสูตร 3  ป  และไมตํ่า
กวา 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 16 ภาคเรียนปกติติดตอกัน ในกรณีท่ีเรียน
หลักสูตร 4 ป และไมต่ํากวา 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเปนนักศึกษาไมเกิน 20 ภาคเรียนปกติติดตอกัน
ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  5  ป 
   16.5 สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เปนนักศึกษาไมเกิน  5  ป กรณีเรียนหลักสูตร  2  ป  และไมต่ํากวา  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเปน
นักศึกษาไมเกิน  7  ป ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  3  ป  และไมต่ํากวา 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเปน
นักศึกษาไมเกิน  9  ป กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ป และไมต่ํากวา 15 ภาคเรียนและไมเกิน  11  ป กรณีท่ี
เรียนหลักสูตร  5  ป 
  ขอ 17  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พนสภาพการเปนนักศึกษาตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เม่ือสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 
    (2) ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ท่ี  6  ท่ี  8  ท่ี  10  ท่ี 12  ท่ี 14  และท่ี  16 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว แตยังได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80  
    (4) มีสภาพเปนนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ป ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ป และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดตอกัน ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ป  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ป 
และขาดคุณสมบัติตามขอ 16.2 และ 16.3 ในการเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไมผานการประเมินรายในวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ
การฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งท่ี 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือผลการประเมินไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 4 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 2 ป สิ้น
ภาคเรียนท่ี 6 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 3 ป และเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 7 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ป  สิ้นภาคเรียนท่ี 8 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียนกรณีหลักสูตร 5 ป หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 หรือไมผานการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งท่ี 2 
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 ขอ 18  เม่ือนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว ถาได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 แตไมถึง 2.00 ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือทําคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไดถึง 2.00  ท้ังนี้ ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 16 ดวย 
  ขอ 19  นักศึกษาท่ีทุจริต หรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแกกรณีดังนี้ 
   19.1 ใหสอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ใหสอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
  ขอ 20  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนดังตอไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปและ 5 ป ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเม่ือ
เรียนครบหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 และ สําหรับผูท่ีไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมถึง3.60 แตไมนอยกวา 3.25 ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   สําหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาเดิมไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 3.60 ใหไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สวนผู
ท่ีไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมท้ังจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไมถึง 3.60 แตไมนอยกวา 
3.25  ใหไดเกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบไดในรายวิชาใดๆ  ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ
ไมได “F” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เชนเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน 4 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร   
2 ป ไมเกิน 6 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3  ป ไมเกิน 8 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 4 ป และ
ไมเกิน 10 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  5  ป  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเกิน 8 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 2 ป ไมเกิน 
11 ภาคเรียนปกติ สําหรับหลักสูตร 3 ป ไมเกิน 14 ภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 4 ป และไมเกิน 17 ภาค
เรียนปกติ สําหรับหลักสูตร  5  ป 
  ขอ 21 การนับกําหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ใหยึดถือวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เปนวัน
สุดทายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ขอ 22  ใหคณะกรรมการท่ีสภาแตงตั้งเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ขอ 23  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

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

 
 โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ืออํานวย
ประโยชนใหแกนักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
ไวดังนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเวนการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป 
          บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวน
การเรียนรายวิชา ซ่ึงไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 3  ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความวา ผูท่ีศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับท่ีไมต่ํากวา
อนุปริญญา และใหหมายความรวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ท่ีใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความวา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพ และใหรวมถึงประสบการณจากการทํางานดวย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุก
รายวิชาท่ีเคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การยกเวนใหนักศึกษาไมตองเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนําหนวยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใชแทน ท้ังนี้ใหรวมถึงการนําผลการศึกษาและหนวยกิต  
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาท่ีไดรับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ท่ีมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีขอยกเวนการเรียน 
 ขอ  4  ผลการเรียน รายวิชาท่ีจะนํามา ใชในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเวนการเรียน รายวิชา
ตองเปนผลการเรียนท่ีนักศึกษาไดรับมาแลวไมเกิน 10 ป นับจากวันสําเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดทายท่ีไดรับผลการเรียน หรือ วันสุดทาย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนท่ีไดรับผลการเรียนนั้น แลวแต
กรณี จนถึงวันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาท่ีนํามาขอโอน หรือยกเวนการเรียนรายวิชามีอายุเกินกวาท่ีกําหนดใน
วรรคตน ผูขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาอาจขอใหอาจารยประจําหลักสูตรของรายวิชาท่ีจะนํามาขอ
โอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชา ทําการสอบประเมินความรู และนําผลการสอบประเมินความรูท่ีผาน
เกณฑมาขอโอนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาได 
 ขอ  5  ผูมีสิทธิ์ไดรับโอนผลการเรียนตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้  
  (1)  เปนนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แลวแตกรณีท่ีเคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพนสภาพนักศึกษาไปโดยไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีศึกษา 
  (2)  เปนนักศึกษาท่ี ยายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เปนนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ี
ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยเปนนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ 6  การโอนผลการเรียนตองอยูภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ตองมีสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวน
หนวยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาท่ีจะนํามาใชเทียบโอนจะตองอยูภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใน 
ขอ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไมเปนเหตุใหเสียสิทธิ์ท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 ขอ 7  ผูมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เปนนักศึกษาท่ี สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เปนนักศึกษาท่ี ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เปนนักศึกษาท่ีไดศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
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 ผูมีสิทธิ์ยกเวนตาม (3) และ (4) ตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ท่ีนําผลการเรียนมาขอยกเวน

การเรียนรายวิชา จะตองเปนการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนท่ีจัดข้ึน สําหรับผูมีความรูพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขอ 8  การยกเวนการเรียนรายวิชา ตองอยูภายใตเง่ือนไขตอไปนี้  
  (1)  รายวิชาท่ีนํามาขอยกเวนรายวิชา ตองเปนรายวิชาท่ีไดรับคะแนนไมต่ํากวา C 
  (2)  การนําผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเวนการเรียนรายวิชา ใหใช
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เปนตนไป ใหยกเวนการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปจํานวน 16 หนวยกิต สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทา  ท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  โดยไมตองนําเง่ือนไขขอ 4 และขอ 8 (1) มาใช
บังคับ  

  (4) ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไมตองนําเง่ือนไขขอ  4  และขอ  8 (1)  มาใชบังคับ  
  (5)  จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนรายวิชา รวมแลวตองไมเกินสองในสามของหนวย
กิตรวมข้ันต่ําท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผูไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 

 (7)  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ในชองระดับคะแนน สําหรับรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา
ตามขอ 8(3) และ (4) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตอง
บันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

 ขอ 9  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 10  การนับจํานวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียน
รายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้ 

  (1)  สําหรับนักศึกษาท่ีใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหนับผลการเรียนจํานวน 22 หนวยกิต เปนหนึ่งภาคเรียน 
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 (2)  สําหรับนักศึกษาท่ีใชผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ใหนับผลการเรียนจํานวน 12 หนวยกิต เปน
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในขอ 5(1) ใหนับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคย
ศึกษาและไดรับผลการเรียน สําหรับนักศึกษาตามกรณีในขอ 5(2), (3) และ (4) ใหนับจํานวนภาคเรียน
ตอเนื่องกัน 

ขอ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ขอ 12  ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 13  นักศึกษาท่ีไดรับยกการเวนการเรียนรายวิชา ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
ขอ 14  ใหอธิกาบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ และวินิจฉัย 

ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   17   กุมภาพันธ  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
                                                         ท่ี 1130/2553 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

……………………………………… 
 

           เพ่ือใหการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) เปนไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี้  
  รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก   ประธานกรรมการ 
  รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล  รองประธานกรรมการ 
  คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค  กรรมการ 
  รองศาสตราจารยระมัด โชชัย   กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล  กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล   กรรมการ 
  อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต   กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ผูชวยศาสตราจารยไพชยนต สิริเสถียรวัฒนา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพช 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี 1359/2553 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เพ่ิมเติม) 

……………………………………… 
 
           เพ่ือใหการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) เปนไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(เพ่ิมเติม) ดังนี้  
 
  นางบุษบา เหมือนวิหาร   กรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี จันทรอินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี 112/2554 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เพ่ิมเติม) 

……………………………………… 
 

           เพ่ือใหการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) เปนไปดวยความ
เรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
  
  รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล  กรรมการ 
 

ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ท่ี  025 /  2554 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

........................................................... 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  เคมี  คณิตศาสตร  ชีววิทยา  ฟสิกส  วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม  วิทยาการคอมพิวเตอร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  และสาธารณสุขศาสตร   
  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จตามวัตถุประสงค  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  31  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ดังตอไปนี้ 
  1.คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ีใหคําปรึกษา  แกไข  วินิจฉัยและสั่งการตามท่ี
เห็นสมควร  ประกอบดวย 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  ประธานกรรมการ 
     รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา        กรรมการ 
     รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา                   กรรมการ 
     รองคณบดีฝายบริหาร                    กรรมการ 
     รองคณบดีฝายวิชาการ                    กรรมการและเลขานุการ 
     หัวหนาสํานักงานคณบดี          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  2.คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร  ประกอบดวย 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยวชิระ เลี่ยมแกว หัวหนา 
2. ผูชวยศาสตราจารยรัชนี นิธากร  ผูชวย 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศชัย กลิ่นหอม ผูชวย 
4. ผูชวยศาสตราจารยจริน มณีเลิศ  ผูชวย 
5. นายสุเทพ   เจิงกลิ่นจันทร ผูชวย 

สาขาวิชาเคมี 
1. รองศาสตราจารย ดร.ระมัด โชชัย  หัวหนา 
2. รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย  ผูชวย 
3. ผูชวยศาสตราจารยขวัญดาว แจมแจง  ผูชวย 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ปญญา  ผูชวย 
5. อาจารยภาเกลา  ภูมิใหญ  ผูชวย 
6. อาจารยปริณดา  มโนรัตน ผูชวย 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน หัวหนา 
2. อาจารยวิไลวรรณ  กระตายทอง ผูชวย 
3. อาจารยวิรัช   เนื้อไม  ผูชวย 
4. อาจารยเสถียร  ทีทา  ผูชวย 
5. ผูชวยศาสตราจารยไพชยนต สิริเสถียรวัฒนา ผูชวย 
6. อาจารยนิรุตติ์  พิพรรณธนจินดา ผูชวย 
7. อาจารยพัชรา  มวงการ  ผูชวย 
8. อาจารยอภิชญา  ทิพยพิมพวงศ ผูชวย 

สาขาวิชาชีววิทยา 
1. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล หัวหนา 
2. ผูชวยศาสตราจารยรัตนาภรณ จองไพจิตรสกุล ผูชวย 
3. อาจารยสุวิชญา  รอดกําเหนิด ผูชวย 
4. อาจารยอธิรดา  บุญเดช  ผูชวย 
5. อาจารยนิภัชราพร  สภาพพร ผูชวย 

สาขาวิชาฟสิกส 
1. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน เอกอุฬาร หัวหนา 
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ วงศเนตร ผูชวย 
3. อาจารยวิจิตร  ฤทธิธรรม ผูชวย 
4. อาจารยณัฐพงศ  ดิษฐเจริญ ผูชวย 
5. อาจารยนงลักษณ  จันทรพิชัย ผูชวย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1. ผูชวยศาสตราจารยอนุชา เกตุเจริญ หัวหนา 
2. อาจารยนพรัตน  ไชยวิโน  ผูชวย 
3. อาจารยพิมประไพ  ขาวขํา  ผูชวย 
4. อาจารยอภิชญา  พัดพิน  ผูชวย 
5. อาจารยขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ ์ ผูชวย 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
1. อาจารยสุรินทร  เพชรไทย หัวหนา 
2. อาจารยยุติธรรม  ปรมะ  ผูชวย 
3. อาจารยพรหมเมศ  วีระพันธ ผูชวย 
4. อาจารยฆัมภิชา  ตันติสันติสม ผูชวย 
5. อาจารยศิลปณรงค  ฉวีพัฒน  ผูชวย 
6. อาจารยประพัชร  ถูกมี  ผูชวย 
7. อาจารยกีรศักดิ์  พะยะ  ผูชวย 
8. อาจารยจินดาพร  ออนเกตุ  ผูชวย 
9. อาจารยหลักเมือง  เอ่ียมสอาด ผูชวย 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1. ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธุ หัวหนา 
2. อาจารยวชิระ  สิงหคง  ผูชวย 
3. อาจารยแดนชัย  เครื่องเงิน ผูชวย 
4. อาจารยเอนก  หาลี  ผูชวย 
5. อาจารยปริณดา  มโนรัตน ผูชวย 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยมัณฑนา จริยรัตนไพศาล หัวหนา 
2. ผูชวยศาสตราจารยอุมาพร ฉัตรวิโรจน ผูชวย 
3. อาจารยสุดารัตน  ศิริพงษ  ผูชวย 
4. อาจารยวสุนธรา  รตโนภาส ผูชวย 
5. อาจารยวโรชา  คลายแจง ผูชวย 
6. นางสาวราตรี  โพธิ์ระวัช ผูชวย 

 

ท้ังนี้มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการควบคุมดูแลใหเปนไปตามคําสั่งนี้ 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  14  พฤศจิกายน  2554 
 
 
 

(รองศาสตราจารยพรเพ็ญ  โชชัย) 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี  1202  /  2554 

 เรื่อง  แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
........................................................... 

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีท่ีใชในปจจุบันใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  31  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ดังตอไปนี้ 

1. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  ประกอบดวย 
              รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ตัณฑุลเวสส  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ผูชวยศาสตราจารยประชาติ  วัชรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
     คุณทัศนาภรณ  บุญญะฤทธิ์             โครงการเอส 1 ปตท.สผ. 
 2. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  ประกอบดวย 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดม  ทิพราช             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน  มงคลสกุลวงศ            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     คุณทัศนาภรณ  บุญญะฤทธิ์              โครงการเอส 1 ปตท.สผ. 
 3. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  ประกอบดวย 
     ผูชวยศาสตราจารยสมจิตต  หอมจันทร             มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุพันธ  กงบังเกิด   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     คุณทัศนาภรณ  บุญญะฤทธิ์              โครงการเอส 1 ปตท.สผ. 
 4. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย 
     รองศาสตราจารย ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร  อัมพรสถิร               มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     ดร.พันธทิพย  กลอมเจก     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 5. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ประกอบดวย 
               รองศาสตราจารยทัศนีย  ศิริวรรณ              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
               ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมลนัฐ  ฉัตรตระกูล                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
               นายวาด  วานิช                เกษตรอําเภอพรานกระตาย  
จังหวัดกําแพงเพชร 
           6. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
ประกอบดวย 
     ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
     ดร.ธงชัย  พุฒทองศิริ                          สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล า      
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
     นายสมชาย  พวงขจร                                    บริษัทยูนิคอรด จํากัด (มหาชน) 
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            7. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ประกอบดวย 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรัณฑรัตน  บุญชวยธนาสิทธิ์       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      รองศาสตราจารยจักรกฤษณ  พิญญาพงษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
       นางสาวกัลยา  ฉิมพลี       สํ า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข             
จังหวัดกําแพงเพชร 
  8. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ประกอบดวย 
      รองศาสตราจารยประทุม  พรมมิ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรชุน  ไชยเสนะ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมอร  สิทธิรักษ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  9. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ประกอบดวย 
      ดร.ไกรศักดิ์  เกษร                  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     นาวาโท ดร.บุญเรือง  เกิดอรุณเดช      กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
     กระทรวงสาธารณสุข 

      อาจารยประยุทธ  สุระเสนา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ) 
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
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ผูชวยศาสตราจารยอนุชา  เกตุเจริญ 

 

1. รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร 
 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
4062106 หลักการจัดการลุมน้ํา 3(2-2-5) 
4063101 การอนุรักษดินและน้ํา 3(3-0-6) 
4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม 3(1-2-6) 
4064216 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
4063221 นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
4064224 การจัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
4064302 หลักการสิ่งแวดลอมศึกษา  3(2-2-5) 
4063304 ลุมน้ําปงศึกษา 3(2-2-5) 
4064401 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 5(450) 
   
2. ผลงานทางวิชาการ 
   หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
   -  การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาทําถานอัดแทง 
   -  การเตรียมการประกอบธุรกิจการคาของเกา  
   -  การใชประโยชนท่ีดิน 
   -  พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
   ผลงานการวิจัย 

    - การศึกษาลุมน้ําปงตอนลาง ลุมน้ําสาขาคลองสวนหมาก ลุมน้ําหวยแมระกา ลุมน้ําคลองวังเจา ลุมน้ําปง 
สวนท่ีสี่ ลุมน้ําปงสวนท่ีหา (ไดรับทุนจากสํานักนายกรัฐมนตรี) 
   - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีมีพิษทางการเกษตรใน นาขาวและสวนสม ต.ทรายทอง            
อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร ( ไดรับทุนจากองคการสหประชาชาติ รวมกับกรมอนามัย ) 
    - พฤติกรรมการใชสารเคมีเกษตร ลุมน้ําคลองสวนหมาก อ.เมือง จ.กําแพงเพชร (ทุนกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม) 
   - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกษตรเคมีเปนเกษตรชีวภาพ ลุมน้ําคลองสวนหมาก อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร 
(ไดรับทุนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
   - การจัดการความขัดแยง กรณี การใชน้ําลุมน้ําคลองสวนหมากระหวางชาวสวนสมกับชาวบาน ต.นาบอคํา 
อ.เมือง จังหวัดกําแพงเพชร (ไดรับทุนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
   - การจัดการความขัดแยง กรณี กลิ่นของสารเคมีมีพิษทางการเกษตร ระหวาง ชาวสวนสมกับชุมชนเมือง   
ระหาร และโรงเรียนระหารวิทยา  (ไดรับทุนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
   - การจัดการความขัดแยง กรณี น้ําทวมนาขาวกับสวนสม ระหวาง ชาวนาและชาวสวนสม ต.เทพนิมิต       
อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร  (ไดรับทุนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
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   -การจัดการความขัดแยง กรณี ชาวบานกะเหรียงวุงกระสังขกับสํานักงานอุทยานแหงชาติคลองลาน          
จ.กําแพงเพชร (ไดรับทุนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
   - การจัดการความขัดแยง กรณี สารแคดเมียม แมตาว พระธาตุผาแดง แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก (ไดรับทุน
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคการมหาชน (สสส.) รวมกับสถาบันพระปกเกลา 
   - การจัดการความขัดแยง กรณี การเมืองภาคพลเมือง ระหวางองคการบริหารสวนตําบลสัตหีบและเทศบาล
ตําบลสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  (ไดรับทุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคการ
มหาชน (สสส.) รวมกับสถาบันพระปกเกลาไดรับทุนจาก) 
   - การจัดการความขัดแยง กรณี ชาวระยองกับโรงงานอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยอง  (ไดรับทุนจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคการมหาชน (สสส.) รวมกับสถาบันพระปกเกลา) 
   - การจัดการความขัดแยง กรณี การพัฒนาสิ่งแวดลอมและผังเมืองเพ่ือเปนเมืองทองเท่ียวบริเวณวงแหวน
รอบเกาะรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (ไดรับทุนจาก สํานักงบประมาณ รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน) 
   - การรับฟงเสียงประชาชน กรณี การใชพลังงานไฟฟาในอนาคตของประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จัดเวทีรวมท่ี จ.ขอนแกน)  ภาคเหนือ (จัดเวทีรวมท่ี จ.กําแพงเพชร) ภาคตะวันออก  (จัดเวทีรวมท่ี จ.ระยอง) 
ภาคกลาง (จัดเวทีรวมท่ี จ.ปทุมธานี) ภาคใต (จัดเวทีรวมท่ี จ.สงขลา) และ กรุงเทพมหานคร (ไดรับทุนจาก   
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน) 
   -  การจัดการทรัพยากร ดิน น้ํา ปาไม และพลังงาน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม (ไดรับทุนจาก การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน) 
   -การเสริมสรางการปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีท่ีมีพิษทางการเกษตร ของเกษตรกรปลูกพืชผัก              
ต.คลองพิไกร อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร 
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อาจารยนพรัตน  ไชยวิโน 

 
1. รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร 
 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4062101 เคมีสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
4063103 มลพิษทางน้ํา 3(2-2-5) 
4063106 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(1-2-6) 
4064101 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  3(2-2-5) 
4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม 3(1-2-6) 
4063203 มลพิษสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
4063214 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
4063215 เทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย  3(2-2-5) 
4062301 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ 3(2-2-5) 
4062303 สารพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
4064401 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 5(450) 

   
2. ผลงานทางวิชาการ 
   หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
   -   
ผลงานการวิจัย 

- การศึกษาปญหาคุณภาพน้ําคลองสวนหมากและรูปแบบการแกไขอยางมีสวนรวมของชุมชน 
- การศึกษาคุณสมบัติของน้ําบอน้ําพุพระรวงและการใชประโยชน 
- การศึกษาคุณภาพน้ําประปาหมูบานตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร 
- การเสริมสรางการปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีท่ีมีพิษทางการเกษตรของเกษตรกรปลูกพืชผัก              

ต.คลองพิไกร อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร 
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อาจารยพิมประไพ  พิพัฒนนวกุล 

 
1. รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร 
 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4061102 โลกศาสตรสภาวะแวดลอม  3(2-2-5) 
4062102 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน   3(2-2-5) 
4062103 การแปลความหมายแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ   3(2-2-5) 
4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม 3(1-2-6) 
4062217 การสํารวจสิ่งแวดลอมระยะไกล  3(2-2-5) 
4063218 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรดานสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
4063222 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
4064223 การบริหารงานสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
4063303 การสงเสริมและการเผยแพรทางดานสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
4064303 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
4064306 ผังเมืองและการจัดการ   3(2-2-5) 
4064401 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 5(450) 

   
2. ผลงานทางวิชาการ 
   หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
   -   
ผลงานการวิจัย 

- การประเมินมูลคาทางตรงการใชประโยชนจากปาชุมชน : กรณีศึกษาปาชุมชนบานใหมเจริญธรรม      
ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก  

- การเสริมสรางการปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีท่ีมีพิษทางการเกษตรของเกษตรกรผูปลูกพืชผัก     
ตําบลคลองพิไกร อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
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อาจารยอภิชญา  เตชิตคุนานนท 

 
1. รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร 
 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม  3(2-3-6) 
4062105 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
4063105 สัมมนาสิ่งแวดลอม 2(1-2-3) 
4063107 สถิติสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม 3(1-2-6) 
4062205 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
4063207 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
4062304 นิเวศวิทยาเขตรอน 3(2-2-5) 
4062306 การจัดการคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
4063301 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  3(2-2-5) 
4063108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
4064401 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 5(450) 
   
2. ผลงานทางวิชาการ 
   หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
   -   
ผลงานการวิจัย 

- ระดับการปนเปอนตะก่ัวในลําหวยคลิตี้  จ.กาญจนบุรี 
- การคัดแยกจุลินทรียผลิตเอนไซมไลเปสในบอดักไขมัน โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
- การประเมินคุณคาการใชประโยชนทางตรงของปาชุมชน กรณีบานใหมเจริญธรรม ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก 
- การสกัดสีเสียดแกนดวยวิธีพ้ืนบาน 
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อาจารยขวัญฤทัย  ทองบญุฤทธิ ์

 
1. รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร 
 
รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-อ) 
4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
406 3102 การจัดการขยะ 3(2-2-5) 
4063104 มลพิษทางอากาศ 3(2-2-5) 
4064102 การวิจัยสิ่งแวดลอม 3(1-2-6) 
4062209 พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 
4063210 วิศวกรรมบําบัดน้ําเสีย 3(2-2-5) 
4063211 วิศวกรรมการกําจัดขยะ   3(2-2-5) 
4064212 วิศวกรรมการควบคุมมลภาวะอากาศ 3(2-2-5) 
4062213 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 
4062305 พลังงานกับสิ่งแวดลอม    3(2-2-5) 
4063305 ทรัพยากรน้ําและการจัดการ   3(3-0-3) 
4064401 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 5(450) 

   
2. ผลงานทางวิชาการ 
   หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
   -   
   ผลงานการวิจัย 

- ศึกษาโลหะหนักในฝุนตกในแหลงกําเนิดและในอากาศในเมืองพิษณุโลก 
- ผลกระทบตอฝนกรดในดินบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ 
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