
 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 

 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ                        ศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร    
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร     0159     / รหัสสาขาวชิา  0951 
     

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Science Program in Environmental Science 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   วิทยาศาสตรบัณฑติ (วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science (Environmental Science) 
 

ชื่อยอภาษาไทย       :   วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Sc. (Environmental Science) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม  ผูสําเร็จการศกึษา        

    ตองเรยีนไมนอยกวา  136  หนวยกติ  
 

3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม  ประกอบดวย 

    สัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวชิา ดังนี้ 
 



 

 

3.1.3 รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา  30 หนวยกติ 
            

                  2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน   เรยีนไมนอยกวา  100   หนวยกติ      

                             2.1  กลุมวิชาแกน   เรยีนไมนอยกวา    25   หนวยกติ  

   

4011312 ฟสกิสพ้ืนฐานสาํหรับสิง่แวดลอม 

(Fundamental Physics for Environment) 

3(3-0-6) 

4011313 ปฏิบัตกิารฟสกิสพ้ืนฐานสาํหรับสิ่งแวดลอม 

(Fundamental Physics Laboratory for Environment) 

1(0-3-1) 

4021115 เคมีพ้ืนฐานสําหรับสิ่งแวดลอม 

(Fundamental Chemistry for Environment) 

3(3-0-6) 

4021116 ปฏิบัตกิารเคมีพ้ืนฐานสาํหรับสิ่งแวดลอม 

(Fundamental Chemistry Laboratory for Environment)  

1(0-3-1) 

4031111 ชวีวิทยาพ้ืนฐานสาํหรับสิง่แวดลอม  

(Fundamental Biology for Environment) 

3(3-0-6) 

4031112 ปฏิบัตกิารชวีวทิยาพ้ืนฐานสําหรับสิ่งแวดลอม 

(Fundamental Biology Laboratory for Environment) 

1(0-3-1) 

4033101 นเิวศวทิยา 

(Ecology) 

3(2-2-5) 

4064206 จุลชวีวิทยาสิ่งแวดลอม 

(Environmental Microbiology) 

3(2-2-5) 

4064207 ปฏิบัตกิารจุลชวีวิทยาสิง่แวดลอม 

(Environmental Microbiology Laboratory) 

1(0-3-1) 

4091111 แคลคูลสั  

(Calculus) 

3(3-0-6) 

4113409 สถติแิละการวิจัยเบ้ืองตน  

(Statistics and Fundamental Research) 

3(3-0-6) 

                    



 

 

   2.2 กลุมวชิาเอกบังคับ   เรยีนไมนอยกวา  59   หนวยกติ 
   

4061101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

(Environmental Science Foundation) 

3(2-2-5) 

4061205 มลพิษทางอากาศ  

(Air Pollution) 

3(2-2-5) 

4061206 มลพิษทางน้ํา  

(Water Pollution) 

3(2-2-5) 

4061207 การพัฒนาทักษะการคิดสาํหรับวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

(Developing logical and analytical thinking skills for environment) 

3(2-2-5) 

4061208 ความปลอดภัยอาหาร 

(Food safety) 

3(3-0-6) 

 

4061302 เศรษฐศาสตรสิง่แวดลอม 

(Environmental Economics) 

3(3-0-6) 

4062208 เคมีสิ่งแวดลอม  

(Environmental  Chemistry) 

3(2-2-5) 

4063106 

 

พลังงานกับสิ่งแวดลอม 

(Energy and Environment) 

3(2-2-5) 

4063209 การวเิคราะหคุณภาพน้าํ  

(Water and Waste Water Analysis)  

3(2-2-5) 

4063210 การวเิคราะหและการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(Environmental Analysis and Impact Assessment) 

3(2-2-5) 

4063421 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

(Environmental Law) 

2(2-0-4) 

4063422 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(Solid Wastes Management) 

3(2-2-5) 

4063423 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Safety) 

2(1-2-3) 

4063424 การสาํรวจและตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอม 

(Survey and Monitoring Environmental Quality) 

3(2-2-5) 



 

 

4063425 การจัดการคุณภาพน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม 

(Water Quality Management in Industrial Factory) 

3(3-0-6) 

4063430 การสุขาภิบาลน้ําดื่มน้ําใช   

(Water Supply Sanitary) 

3(3-0-6) 

4064415 หลักและวิธกีารทางอนามัยสิ่งแวดลอม 

(Environmental Health Approach) 

3(2-2-5) 

4064416 การใชแผนท่ีและการสํารวจระยะไกลเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Map and Remote Sensing for Environmental Management) 

3(2-2-5) 

4064417 การดแูลและควบคุมระบบบาํบัดน้าํเสยี 

(Waste Water Treatment Operations and Processes) 

3(2-2-5) 

4064420 การจดัการของเสยีอันตราย 

(Hazardous Wastes Management) 

3(3-0-6) 

4064903 โครงการวิจัยทางสิ่งแวดลอม 

(Research Project in Environment)  

3(0-6-3) 

4064904 สัมมนาสิ่งแวดลอม 

(Seminar in Environment) 

1(0-2-1) 

               
                               2.3  กลุมวชิาเอกเลือก    เรยีนไมนอยกวา   9  หนวยกติ 
 

4063426 การควบคุมมลพิษทางเสยีงและความสั่นสะเทือน 

(Noise Pollution and Vibration Control)  

2(1-2-3) 

4063427 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 

(Environment and Development) 

3(3-0-6) 

4063428 ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 

(Safety Management) 

3(2-2-5) 

4063429 สุขศาสตรอุตสาหกรรม 

(Industrial Hygiene) 

2(2-0-4) 

4064418 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

(Natural Resources and Environmental Management) 

3(3-0-6) 

4064419 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดนิ 

(Land Use Planning) 

3(2-2-5) 

 



 

 

 

                 2.4 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  7   หนวยกติ 

4063802 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

(Preparation for Professional Experience in Environmental Science) 

1(60) 

4064803 การฝกประสบการณวิชาชพีวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

(Field Experience in Environmental Science) 

6(600) 

 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 

   3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6   หนวยกติ 

    เลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวชิาท่ีเคย

เรยีนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติ  รวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชา 

 

 



 

 

3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปน

เครื่องมือการสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ..จากทรัพยากรสารนิเทศ.. การสรุป

การตีความ  การขยายความและการนาํเสนอผลการสืบคน..จากสารท่ีเกี่ยวของ

กับชวิีตประจาํวันโดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

Development of Thai language skills in recognition of Thai language   

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 
 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธบิายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพูด การอาน

และ การเขยีน)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการ 

                    และสังคม 

                                Development of communicative English language skills (listening,  

speaking, reading and writing) to enable students to function effectively in a  

basic range of academic and social contexts. 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ  การใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 

            Further development of communicative English language skills to  

enable students to Function effectively in more advanced range of academic  

                    and social             

   

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยง

เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาที่เรียนกับทักษะ

การเรียนภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษา  

ดวยตนเองและงานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

Development of integrated communicative English language skills 

bridging the gap between general English and academic English needed it the 

learner’s field. Study skills for English language learning. Practice in utilizing 

English as a tool for individual study and research on a particular field of study. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

     
 

1500116   การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

เทคนคิการอาน  และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมทัง้หนังสอือางองิ

ตาง ๆ  

Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

ฝกเขียนประโยคตาง ๆ  ท่ีใชหลักไวยากรณอยางถูกตอง 

Students practice writing sentence using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                               3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

ฝกทักษะการพูด  การฟงท่ีเนนการออกเสยีงหนัก  เบาของคําและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple  

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                     3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ

การอานขอความสัน้ ๆ  และคําศัพทที่ใชในชวิีตประจาํวัน  รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร  

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Practice of four integrated language skills focusing on listening, 

pronunciation and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence 

writing skill, reading of short passages, vocabulary using in daily life, including 

study and practice of forty basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                        3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรอกัษรภาษาจนีกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจนีฝก

อานศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐาน

ของรูปประโยคที่สัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จีน - ไทย 

และ  ไทย - จนี 

Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice 

of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and 

practice of basic Chinese structure writing including study and practice of using a 

Chinese dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 

 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

           ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได  

      Practice of four integrated language skills, study on basic Malay 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Malay 

sentence writing. 



 

 

รหัสวิชา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน      3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัวการบอกเวลา 

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรปุและตอบคําถามได  การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion including answering questions and 

simple Korean sentence writing 

 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา 

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถาม

ได  การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence 

writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบ

คําถามได การเขยีนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of  reading short massages, 

making conclusion and answering questions and    simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนนฝก 

บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                   3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                               ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัวการบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุป  และตอบคําถามได 

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

            Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Vietnamese sentence writing 
 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ   สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple  

Indonesia  sentence writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 
 

              1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

ความคิดรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร 

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคดิเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ  

สตปิญญา  ภาคภูมใิจในความเปนไทย  สํานกึในหนาทีพ่ลเมืองด ี มีคุณธรรมนาํความรู  

จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชวิีต  มีคุณภาพชวิีตท่ีดมีีศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษย  

รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอมและ

พลงังาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องบูรณาการทฤษฎี

สูการปฏิบัตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; 

being proud of Thai citizens; being aware of good citizenship;  Thai citizens with 

knowledge leaded by morality and culture for living, good  quality of life; responsibility 

for society; being aware of natural resources and  energy conservation; self-sufficiency; 

regular self-study; and integration of   theories into practice 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชวิีต  การดาํรงชวิีตใน

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  การนาํเอาความจริง

ตามหลักศาสนธรรมและหลักวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพฒันาปญญา 

ชวีติและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันตสิุข 

และสังคมที่มีสันตภิาพ 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Understanding a study on meaning of life, definition, living in present 

society including in science and information technology era, application of 

Buddhism doctrine and   Buddhism principles for problem solutions and development   

of intellect, life and society, development of morality and ethnics based on the 

Buddhism doctrine for peaceful society 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

           ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนษุย 

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

             Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of  

studying well-being including sexual well-being such as human growth, sexual  

relations, personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being.    

Social and cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 

 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสนุทรยีศาสตรเชงิการ

คิดกับสนุทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมา

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement)  สูทัศนศิลป (Visual Arts) 

ศลิปะ  ดนตร ี(Musical Arts)  และศลิปะการแสดง (Performing Arts)  ผานข้ันตอนการ

เรยีนรู เชงิคุณคาจาก (1)  ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2)  ผานขัน้ตอนความคุนเคย 

(Acquainted) และ (3)  นาํเขาสูข้ันความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพ่ือใหไดมาซึ่ง

ประสบการณของความซาบซึ้งทางสนุทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเอง  

ของมนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข  

Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 

 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

          ลักษณะสงัคม  วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลีย่นแปลงของสังคมไทย  

ความสําคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา 

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา  

จักรไทยฉบับปจจุบัน  การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  ปญหา 

สังคม  กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 

           Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, importance 

of Thai history, local history, learning process of local history, present Thai government 

and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local administration, 

social problems, past, present and future paradigm  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                    (ASEAN Study) 

ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซียน  กลไกอาเซียน  ปฏิญญา

วาดวยความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย 

โครงสรางภาพรวม  ที่มาคําศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรีและสภาพเศรษฐกิจ

พ้ืนฐานประชาคมอาเซยีนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบ

ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคม

อาเซยีน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration  

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 

 

2500103      วถิโีลก                                                                      3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบ

จากสภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัว

ของสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ  ในโลก (ยุโรป  

อาเซยีน)  วิเคราะหทศิทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

         Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of 

Thai society accordance with global change focusing on countries from different 

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future economic 

directions 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 
 

 

 

 

 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  

การอนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดําเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ 

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ใหตระหนักถึงการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน  

           Definition, importance of natural resources, environment, systematic 

relations between human being and environment, development and use of 

natural resources, preservation of local biodiversity, activity conduction by using 

science and technology affecting environment and energy, promotion,  

maintenance, and preservation of environment and natural resources quality 

focusing on effective and efficient use of natural resources, use of alternative 

energy, global warming, concerns and effects of global warming based on the 

principles of sustainable development 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนกัในความสาํคัญ 

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น 

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ 

ท่ีประสบความสาํเรจ็เพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ  หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน 

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  

for living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His 

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, 

understanding of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for 

organizations and communities, study visit to successful community for practical 

guidelines (Contents should be related to the fields of students)  

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาติ  การ

เปลี่ยนแปลงแนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ 

ปญหาระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัย

ธรรมชาต ิ การดํารงอยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางย่ังยนืและสันตสิุขท่ังในระดบั

บุคคล  ประชาคมทองถิ่นประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of 

nature system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, 

natural crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with 

nature at personal, local and global levels 
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                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

              ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอทิธิพลกระทบตอชวิีตและสังคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร   การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศึกษาคนควา        

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชีวติประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ   

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

         Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, computer equipment/tools, information  

management, searching for knowledge and communication through computer networks  

from database and various sources of information for searching information, writing  

report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 

 

4000106     การคดิและการตัดสนิใจ                                                     3(2-2-5)                 

                  (Thinking and Decision  Making) 

หลักการและกระบวนการคดิของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะห 

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตผุล  กระบวนการตดัสนิใจ  กระบวนการแสวง 

หาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาในชวิีต 

ประจําวัน 

               Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of  

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific      

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 
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4000114      วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                  (Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การนาํความรูทางวิทยาศาสตรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาคณุภาพชวิีต  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดยตระหนกั 

ถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม สังคม  

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 
 

Process of scientific and technological development; application of 

science for life quality development; happy and efficient living regarding the 

effects of modern science and technology on man, environment, society, politics 

and culture; application of scientific knowledge for quality of life 
 

4083202      กีฬาเพ่ือสุขภาพ                   3(2-2-5) 

         (Sports  for  Health) 

ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกาํลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา

ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม 

สุขภาพสวนบุคคล  รวมทั้งการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following 

up getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting 

health promotion such as food, emotion, environment, personal health including 

playing sports for health in fitness centers and sport centers 
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         2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

    2.1  กลุมวชิาแกน        

 

4011312       ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับส่ิงแวดลอม                                       3(3-0-6) 

                 (Fundamental Physics for Environment) 

            ระบบหนวย  เวกเตอร  จลนศาสตร  พลศาสตร  งานและพลังงาน  กลศาสตร   

กลศาสตรของไหล  การเคลื่อนท่ีแบบคลื่น  แสงและทัศนศาสตร  ความรอนและอุณหพล 

ศาสตร  ไฟฟา  แมเหล็ก  คลื่นแมเหล็กไฟฟา  ฟสกิสแผนใหมเบื้องตน 

Unit system, vector, kinetics, dynamics, work and energy, mechanics, 

mechanics flow, wave movement, light and optics, heat and thermodynamics, 

electricity, magnet, electromagnetic wave, modern physic foundation 

 

4011313      ปฏบิติัการฟสิกสพ้ืนฐานสําหรบัสิ่งแวดลอม                           1(0-3-1)                                                 

                (Fundamental Physics Laboratory for Environment) 

                             ปฏบัิตกิารเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสกิสพื้นฐานไมนอยกวา  8  ปฏิบัตกิาร 

  Experimentations related to fundamental physics for environment 

4021115 เคมพ้ืีนฐานสําหรับส่ิงแวดลอม     3(3-0-6) 

 (Fundamental Chemistry for Environment) 

             สสาร มวลสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  

สารละลายและสมบัตขิองสาร  สมดุลเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เคมอิีนทรยีเบ้ืองตน   

  Substance, stoichiometry, atomic structure, periodic table, general concepts 

of chemical bonds, solvent and substance properties, chemical balance, acid, base, 

basic of organic chemistry 
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4021116 ปฏบิัตกิารเคมพ้ืีนฐานสําหรับส่ิงแวดลอม              1(0-3-1)  

(Fundamental Chemistry Laboratory for Environment)  

             ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตน  และหลักปฏิบัติการเคมี  การจัดสารเคมี  

เกรดของสารเคมีและการใชสารเคมี  ความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิารเคม ี เทคนคิการใช

เครื่องมือพ้ืนฐานใหถูกตอง  การเตรยีมสารละลายเบ้ืองตน  ศกึษาสมบัตขิองสารเกี่ยวกับ

สารประกอบ  ปฏิกริยิาสมดุลเคมี  กรด-เบส  ปฏกิริยิาเคมีอินทรยีเบ้ืองตน   

Experimentations related to basic technique and principal of chemistry 

laboratory, chemicals management, chemicals grades and usages, safety in chemistry 

laboratory, techniques in operations of basic instruments, solution preparations, 

elemental properties, reaction of acid-base in chemical balance,  reaction of basic 

organic chemistry 

 

4031111      ชวีวทิยาพ้ืนฐานสําหรับส่ิงแวดลอม                                       3(3-0-6) 

                 (Fundamental Biology for Environment) 

             หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน  วิธีการทางวิทยาศาสตร  กําเนิดและวิวัฒนาการของ 

สิ่งมีชวีติ  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชวิีต  เซลลและการแบงเซลล  การสบืพันธุ  เนื้อเยื่อพืช   

เนื้อเย่ือสัตว  การจาํแนกหมวดหมูสิ่งมีชวีติ  เมแทบอลซิมึ  พันธุศาสตร  การทํางานของ 

ระบบตาง ๆ  ในรางกาย  พฤตกิรรมและการปรับตัว  นเิวศวทิยา 

  Principal of basic biology, science method, origin and evolution of life, 

chemical compound in life, cell and cell division, reproductive, plant tissue, animal 

tissue, life classification, metabolism, genetics, work system in life, behavior and 

adaptation , ecology 
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4031112      ปฏบิัติการชีววทิยาพ้ืนฐานสําหรบัสิ่งแวดลอม                         1(0-3-1)                                         

                (Fundamental Chemistry Laboratory for Environment) 

           ปฏิบัติการเรื่อง  วิธีการทางวิทยาศาสตร  การใชกลองจุลทรรศน  กําเนิด   

และวิวัฒนาการของสิ่งมีชวีติ  สารเคมีในสิ่งมีชวีติ  เซลลและการแบงเซลล  เนื้อเย่ือพืช   

เนื้อเย่ือสัตว  การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต  เมแทบอลิซึม  การถายทอดลักษณะทาง 

พันธุกรรม  การทํางานของระบบตาง ๆ ในสิ่งมีชีวิต  การจาํแนกหมวดหมูสิ่งมีชีวิต   

พฤตกิรรมและการปรับตัว  นเิวศวิทยา 

  Experimentations in science method, microscope usage, origin and evolution 

of life, chemical compound in life, cell and cell division, plant tissue, animal tissue, 

reproductive of life, metabolism, genetics transformation, work system in life, life 

classification, behavior and adaptation, ecology 

 

4033101      นเิวศวทิยา                                                                     3(2-2-5) 

                 (Ecology) 

           หลักการเกีย่วกับนเิวศวทิยา  ลักษณะกายภาพพ้ืนฐานของระบบนเิวศ  สิ่งมีชวีติ 

ในระบบนเิวศ  ชวีภูมิภาคย่ิงใหญของโลก  การจัดการระบบนเิวศ  นเิวศวิทยากับความย่ังยืน 

สุขภาวะของระบบนเิวศ  และการฟนฟูระบบนเิวศ  นเิวศวทิยาประยุกต และนเิวศวทิยากับ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   Principal related to ecology, physical characteristics of ecosystem, life in 

ecosystem, biological great region of the world, ecosystem management, ecology with 

sustainable of ecosystem and reactivate ecosystem, applied ecology, ecology and 

environmental impact assessment 
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4064206 จุลชวีวทิยาส่ิงแวดลอม                                   3(2-2-5) 

 (Environmental Microbiology) 

                  รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 4031111  ชวีวิทยาพ้ืนฐานสาํหรับสิง่แวดลอม 

             ชนดิของจุลนิทรยีในสิ่งแวดลอม  อาหาร  น้ํา  ดนิ และการสุขาภิบาล  อิทธพิล

ของจุลนิทรยีตอสิ่งแวดลอมและการควบคุมแกไข  จุลนิทรยีกับอุตสาหกรรม  ประโยชน

และโทษของจุลนิทรยี 

   Species of microorganism in environment, food, water, soil and sanitation, 

influence of microorganism to environment and controlling solution, microorganism and 

industry, advantage and disadvantage of microorganism  

 

 

4064207 ปฏบิัตกิารจุลชีววทิยาส่ิงแวดลอม       1(0-3-1) 

                 (Environmental Microbiology Laboratory) 

  ปฏิบัติการเรื่องชนิดของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม  อาหาร  น้ํา  ดิน และการ

สุขาภิบาล  อิทธิพลของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอมและการควบคุมแกไข  จุลินทรียกับ

อุตสาหกรรม  ประโยชนและโทษของจุลนิทรยี 

   Experimentations in species of microorganism in environment, food, water, 

soil and sanitation, influence of microorganism to environment and controlling solution, 

microorganism and industry, advantage and disadvantage of microorganism  
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4091111        แคลคูลัส                                                                       3(3-0-6) 

                 (Calculus ) 

           ลมิิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดยีวและการ 

ประยุกต  ปรพัินธและการประยุกต 

      Limits and continuity of functions, derivative of function in one variant and its 

application, integration and application 

 

4113409      สถติิและการวจิยัเบื้องตน                                                   3(3-0-6) 

                (Statistics and  Fundamental Research)  

       ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจยั  ทบทวนสถติเิบ้ืองตน  การตัง้ปญหา เพ่ือ 

การวิจัยข้ันตอนตางๆ  ของการวิจัย  การวิจัยแบบตาง ๆ  หลักการการออกแบบการวจัิย   

การสุมตัวอยาง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบตาง ๆ  หลักการคํานวณขอมูลเบ้ืองตน  

หลักการประเมนิผลการวจัิย  หลักการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย  

Purpose and scope of research, review of basic statistics, proposition for 

research steps, principal design research, random sampling, instruments for each 

research, principal for basic calculation, principal for evaluating results, principal 

analysis for research data and conclusion 
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        2.2 กลุมวชิาเอกบังคับ 

 

4061101 พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม      3(2-2-5) 

(Environmental Science Foundation) 

                        ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ในประเด็นสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ คุณสมบัตขิองสิ่งแวดลอม  ระบบนเิวศและสมดุลธรรมชาต ิ และความ 

สัมพันธของมนษุยกับสิ่งแวดลอม  สิ่งแวดลอมกบัการพัฒนา  ในประเด็นวิกฤตการณทาง

สิ่งแวดลอม  ยุทธศาสตรการพัฒนา  และการพัฒนาอยางย่ังยืน  มลพิษทางสิ่งแวดลอม 

ในประเดน็มลพิษและสารพิษ  มลพิษทางน้าํ  มลพิษจากขยะ/กากของเสยี  มลพิษทางดนิ 

มลพษิทางอากาศ และมลพิษทางเสยีง  ปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม และ

แนวทางการอนุรกัษ  ในกรณปีญหาสิ่งแวดลอม  สถานการณสิ่งแวดลอม  แนวทางแกไข 

ปญหาสิ่งแวดลอม และการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

   Knowledge of basic environments and natural resources in environments, 

natural resources environmental properties, ecosystem and natural balance, and 

relation of human and environments issue; environmental development in critical issue 

of environments, strategic  development and sustainable development; environmental 

pollution in pollution and pollutants, water pollution, solid waste pollution, soil pollution, 

air pollution and noise pollution; natural resources and environments problems, and 

conservation of environment problems, environmental situation, solution of 

environmental problems and conservation of natural resources and environments  
 

4061205 มลพิษทางอากาศ        3(2-2-5) 

(Air Pollution) 

                        ลักษณะและแหลงมลภาวะอากาศ  มาตรฐานการควบคุมมลภาวะอากาศ  สารมล 

พิษที่เปนแกส และอนุภาค  การวัดและการเก็บตัวอยางสารมลพิษในอากาศ  การสํารวจ

แหลงมลภาวะอากาศ  วิธีควบคุม  บําบัด  กําจัดมลพิษทางอากาศ  การลดปรมิาณมลพิษ

ทางอากาศโดยการมีสวนรวมและปลกูจติสาํนกึท่ีด ี กรณศีกึษาปญหาการจัดการมลพิษ

ทางอากาศที่เกดิข้ึนในชุมชนหรอืโรงงานอุตสาหกรรมพรอมท้ังเสนอแนวทางแกไข 
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   Characteristics and sources of air pollutions; standard of air pollution control; 

gas and particle pollutants; measuring and sampling of air pollutants; survey of air 

pollution sources; methods for controlling, treatment, disposal air pollutions; decreasing 

of air pollution by good participation and awareness; case study of air pollution 

management problems from community or industry with offering solutions  
 

4061206 มลพิษทางน้ํา       3(2-2-5) 

 (Water Pollution) 

               วัฎจักรและการใชน้ํา  แหลงน้ําบนพ้ืนโลก  ลักษณะ และสมบัตขิองน้ํา  ภาวะ

น้ําเสียและผลกระทบ  มาตรการปองกันความควบคุม  และแกไขมลพิษ  ในแหลงน้าํ

ศกึษาวิธกีารปรับปรุงและบาํรุงรักษาแหลงน้าํ 

  Water cycle and usage, water source on earth, characteristic and property, 

wastewater condition and effect, role of preventing and controlling and solution of 

wastewater, improvement and maintain water source 
 

4061207       การพัฒนาทักษะการคดิสําหรบัส่ิงแวดลอม            3(2-2-5) 

        (Developing Logical and Analytical Thinking Skills for Environment) 

 ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ

ทางสตปิญญา  การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

การคิด  กระบวนการคิดแบบตาง ๆ  เชน  การคิดแบบเอกนัย  การคิดแบบอเนกนัย  

การคิดวเิคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมวิีจารณญาณ  การคิดไตรตรอง  การ

คิดรเิริ่มสรางสรรคและจนิตนาการ  การคดิตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การนําเสนอ

ความคดิและแผนผังความคิด  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบ   

           Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing  

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking  

skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking, analytical  

thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative, thinking 

  in accordance with scientific process, thinking and mind mapping presentations,   

  strengthening development of thinking skills. 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4061208 ความปลอดภัยอาหาร      3(3-0-6) 

 (Food Safety) 

   อันตรายท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร  หลกัปฏิบัตท่ีิดใีนการผลติอาหาร 

การวิเคราะหอันตรายและจุดวกิฤตท่ีตองควบคุม  มาตรฐานอาหาร  และมาตรการควบคุม 

                               Hazards related to food safety. Good manufacturing practice in food. Hazard 

analysis and critical control point. Food standards and control measures 
 

4061302      เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Environmental Economics) 

              ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ  โดยใชหลักการวิเคราะหเชงิ

เศรษฐศาสตร  บทบาทของเศรษฐศาสตรตอการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  เศรษฐศาสตร 

วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการควบคุมมลพิษ  นโยบายของรัฐบาลในการ

ควบคุมมลพิษ  โครงการและมาตรการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการสงเสรมิและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม  กรณศีกึษาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 

  The relation between environment and economy by using economics 

analysis, the roles of economics in preserving and dealing with environmental 

problems, economics concerned with environmental management and pollution control, 

government policies in controlling pollution projects and measures involved promoting 

and preserving environmental quality, case studies in Environmental Economics. 
 

4062208 เคมส่ิีงแวดลอม 3(2-2-5) 

(Environmental Chemistry) 

             ความหมายและขอบเขตของเคมีสิง่แวดลอม  องคประกอบทางเคมี  และสารมลพิษ 

ทางอากาศ  ลักษณะท่ีสําคัญของน้าํและสารมลพิษทางน้าํ  มลพิษจากอุตสาหกรรม  มลพิษ 

ทางเกษตร  มลพษิทางรังสแีละความรอน  ผลกระทบตอสิง่แวดลอม  การปองกนัและแกไข 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

   Definition and scope of environmental chemistry, chemical compounds and 

air pollutants, important characteristics of water and water pollutants, industrial pollution, 

agricultural pollution, heat pollution; affecting to environment, prevention and solutions 
 

4063106 พลังงานกบัส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

 (Energy and Environment) 

             ความสําคัญของพลังงานตอชวิีต  ตอระบบนเิวศและตอการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคม  สถานการณและวกิฤตการณ  พลังงานของโลก  ผลกระทบของการใชพลังงานตอ 

สิ่งแวดลอม  การใชและการอนุรักษพลังงาน  การเปลี่ยนของเสียเปนพลังงาน ตามนโยบาย

พลังงานของประเทศไทย  

   Important energy for life, ecosystem and; economic and social development; 

situation and critical of world energy; effects of using energy to environment; usage 

and prevention of energy; policy of Thailand for utilizing of waste to energy 
 

4063209 การวเิคราะหคุณภาพนํ้า       3(2-2-5) 

(Water and Waste Water Analysis)   

                         ความรูเกี่ยวกับปรมิาณวเิคราะห  การเก็บตัวอยาง  การตรวจวิเคราะหคุณภาพ

น้ําทางดานกายภาพ  ชวีภาพและทางเคม ี การอานผลการเปรยีบเทียบผลกับเกณฑมาตรฐาน 

และการแปรผล  การวิเคราะหคุณภาพน้าํ  เพ่ือหาปรมิาณโลหะหนัก  สารพิษ  สารฆาแมลง 

และจุลชีพในน้ําการประเมินคาความสกปรกของน้าํและผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต  โดยการ

เก็บตัวอยางน้ําในทองถิ่นเพ่ือเปนกรณศีกึษา  เชน  หนองน้ํา  โรงอาหาร  อางเก็บน้ําใน

ชุมชน  โรงงานขนมจนี  เปนตน 

   Knowledge of quantity analysis, sampling, quality analysis of physical, 

biological and chemical water; comparing and interpreting results with quality 

standard; water analysis to find the amount of heavy metal, toxic, pesticide and 

microorganism in water for evaluating of polluted water and affecting to life; collection 

of sample water in local community (pond, canteen, reservoir,  kha-nom jean plant 

etc.) for case study      



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4063210 การวเิคราะหและการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม             3(2-2-5) 

 (Environmental Analysis and Impact Assessment) 

               สภาวการณและการเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดลอม  การประเมินและการพยากรณ 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท้ังทางกายภาพ  ชวีภาพและเศรษฐกจิ  สังคม  การสรุป  รวบรวม 

สาเหตุและตัวการท่ีทาํใหเกดิการเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบและเสนอวิธกีารแกไขอยาง 

มีประสทิธิภาพ 

   Situation and effect changes of environment, evaluation and prediction affecting 

in physical, biological and ecological environment, social, conclusion, integration of cause 

and effect changes, effective solutions  

 

4063421 กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม     2(2-0-4) 

(Environmental Laws) 

              ประวัต ิ ความเปนมา  ความสําคัญ  นโยบายและขอกาํหนด  การออกกฎหมาย 

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ  พระราชบัญญัต ิ พระราชกาํหนด    

กฎระเบียบ  ขอบังคับ และบัญญัตติาง ๆ  ทางดานสาธารณสุข  แรงงาน  อุตสาหกรรม 

สิ่งแวดลอม  อาชวีอนามัย  ความปลอดภัยและกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

  History, importance, policy and requirements of laws in environment of 

Thailand and foreign country; act, royal act, regulation, rule and prescribe of public 

health, labor, industry, environment, health, safety and related laws 

 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4063422  การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกูิล     3(2-2-5) 

 (Solid Wastes Management) 

                     การจําแนกชนดิของขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู  แหลงกําเนดิ  ระบบการจัดเก็บ 

และการขนสง  เทคโนโลยีการบําบัดและการกําจัด  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  กฎเกณฑ

ตางๆ  ที่เกี่ยวของ  การตดิตามตรวจสอบ  การวางแผนปองกันและการจัดการ  การนาํ

กลับมาใชใหม  การฟนฟูแหลงปนเปอน  การลดปริมาณมูลฝอยตัง้แตตนทางโดยการมี

สวนรวมและปลกูจติสาํนกึท่ีด ี การผลติแกสชวีภาพจากขยะเปยก  กรณีศกึษาปญหาการ

จัดการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูท่ีเกดิข้ึนในชุมชนหรอืโรงงานอุตสาหกรรมพรอมท้ังเสนอ

แนวทางแกไข 

Classification of solid wastes, source of solid waste, storage and 

transportation system, treatment and disposal technology, effects to environment, 

criteria related to monitoring, prevention and management planning, recycle, 

reactivation of contaminated sources, reducing solid waste by good participation and 

awareness, production of biogas from garbage, case study of solid waste 

management problems in community or industry with offering solutions      

 

4063423  ความปลอดภัยและสุขศาสตรในงานอุตสาหกรรม    2(1-2-3) 

 (Industrial Safety ) 

               สาเหตุและธรรมชาตขิองการเกดิอุบตัเิหตุ  หลักการควบคุมและปองกันอุบัตเิหต ุ 

วิธกีารเก็บสถติขิอมูลการตรวจสอบความปลอดภัยใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับงาน

ความปลอดภัย  วิธีการใหสวัสดศิกึษา  รวมถงึการประเมนิถงึอันตรายอันเกดิจากกรรมวธีิ  

และสภาพแวดลอมในการทํางานชนดิตาง ๆ  และการสืบสวนสาเหตุของอันตรายใน

งานอุตสาหกรรม 

   Causes and nature of accident, controlling and preventing of accident, 

method for statistics data of safety verification to meet the laws related to safety 

work, method for welfare education, evaluation of danger from process and working 

area, investigation of danger in industry 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4063424  การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

 (Survey and Monitoring Environmental Quality) 

             การตดิตามตรวจสอบมลพษิในสิ่งแวดลอม  การกระจายและการเคลื่อนยายของ

สารมลพษิในสิ่งแวดลอม  เทคนคิการเก็บตัวอยางสารมลพิษในสิ่งแวดลอมในดิน  น้ําผิว

ดนิและน้ําใตดนิ  และอากาศ  วิธกีารมาตรฐานในการวิเคราะหสารมลพิษ  การแปลผล 

และการคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  Monitoring of pollution in environment, diffusion and movement of pollutants 

in environment, sampling techniques of pollutants in environmental soil, water, soil 

surface, ground water and air, standard method for pollutants analysis, interpret and 

prediction of affecting environments   

 

4063425 การจัดการคุณภาพนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 (Water Quality Management in Industrial factory) 

                         ความรูทั่วไปเกี่ยวกับน้ําใชและน้าํเสยีในโรงงานอุตสาหกรรม  แหลงน้าํเพ่ือการ

อุตสาหกรรม  การปรับปรุงคุณภาพน้าํใชในโรงงานอุตสาหกรรม  การบําบัดน้ําเสยีในโรงงาน 

อุตสาหกรรม  การควบคุมดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้าํเสยี  กฎหมายองคกรของรฐั

ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ํา  การปองกันมลพิษและการผลติท่ีสะอาดเพื่อลดของ

เสยีและลดการใชน้าํในโรงงาน  กรณศีกึษา 

   General knowledge of using water and wastewater in industrial factory, 

water sources for industry, adjustment of water quality in industrial factory, 

wastewater treatment in industrial factory, controlling and maintenance of wastewater 

treatment system, laws related to water management, prevention of pollution and 

production of clean water for reducing waste and water in factory, case study    



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4063430     การสุขาภิบาลนํ้าดื่มนํ้าใช   3(3-0-6) 

 (Water Supply Sanitary) 

              หลักการเกี่ยวกับ  ประโยชนของน้ํา  แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบรโิภค  น้ําฝน 

และน้าํทา  น้ําใตดนิ  ปรมิาณน้าํ  ระบบประปา  คุณสมบัตขิองมาตรฐานของน้าํดื่มน้าํใช 

การตรวจคุณภาพของน้าํดื่ม  การสงน้าํและการจายน้าํประปา  การเดนิเครื่องและการ

บํารุงรกัษาระบบประปา  ระบบทอภายในอาคาร 

  Principal of water usage, water source for consumer goods, rainfall and 

runoff, ground water, water quantity, water supply system, characteristic of standard 

for drinking water, investigation of drinking water, irrigation system and water supply, 

operation and maintenance of water supply system, indoor piping system 

 

4064415  หลักและวธีิการทางอนามัยสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

 (Environmental Health Approach)  

            นยิาม  ขอบเขต  และแนวคิดทางอนามัยสิ่งแวดลอม  ความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

บุคคลและสังคม  ความตองการของมนุษย  พฤตกิรรมดานสุขภาพอนามัย  การเรยีนรู

และการจูงใจ  โครงสรางสงัคม  ทฤษฏีและวิธีการพัฒนาชุมชนท่ัวไป  องคประกอบท่ีมี

อิทธพิลตอโครงการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย 

  Definition, scope and concept in environmental health, basic understanding 

related to person and social, human requirements, behavior in health and sanitation, 

learning and attracting social structure, theory and method to develop general 

community, elements affected to health and sanitation development project 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4064416   การใชแผนท่ีและการสํารวจระยะไกลเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอม        3(2-2-5) 

 (Map and Remote Sensing for Environmental Management) 

             ประวัติและหลักการพ้ืนฐานความรูทางการอานและภาพถายดาวเทียม  การ

เก็บขอมูลแผนท่ีและการสาํรวจขอมูลระยะไกล  การเขียนแผนท่ีและการแสดงขอมูลท้ัง

ทางกายภาพและสังคมในแผนท่ี  การใชแผนท่ีและการสาํรวจขอมูลระยะไกล  เพ่ือการ 

ศกึษาสถานภาพของทรัพยากร  และการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาตใินพ้ืนท่ี

ตาง ๆ  การฝกปฏิบัตกิารและตรวจสอบขอมูลในภาคสนาม 

   History and background principal in reading of satellite images, collecting 

map and remote sensing data, drawing map and demonstration of both physical and 

social data in map, using map and remote sensing for studying resource situation and 

planning of natural resource management in each area, laboratory practices and 

checking data in field 

 

4064417  การดูแลและควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย            3(2-2-5) 

 (Waste Water Treatment Operations and Processes) 

              ประเภทของระบบบําบัดน้าํเสยีท่ีใชในประเทศ  การรวบรวมน้ําเสยีเขาระบบการ

เก็บตัวอยางน้ําเสยี  การวิเคราะหน้ําในระบบบําบัด  การประเมนิประสทิธภิาพของระบบ

บําบัด  การดแูลควบคุมระบบบาํบัดน้ําเสยีแบบเลี้ยงตะกอน (Activated sludge)  ผังระบบ 

น้ําท้ิง  พ้ืนฐานวิชาวาดวยการไหล  การผลติแกสชวีภาพจากระบบบําบัดน้าํเสยี  กรณศีึกษา 

ปญหาการดูแลควบคุม  ระบบบําบัดน้าํเสียท่ีเกิดขึ้นในชุมชนหรอืโรงงานอุตสาหกรรม

พรอมท้ังเสนอแนวทางแกไข 

   Types of wastewater treatment system in Thailand, accumulation of 

wastewater into wastewater treatment system, collecting sample, effective estimation 

of treatment system, attendant and controlling of wastewater treatment by activated 

sludge, diagram of wastewater treatment system, background of flowing, biogas 

production from wastewater treatment system, case study of controlling problems and 

offering solutions of wastewater treatment system in community and industrial factory 
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4064420  การจัดการของเสยีอันตราย 3(3-0-6) 

 (Hazardous Wastes Management) 

              ลักษณะทางฟสกิสและเคมขีองมูลฝอย  ระบบเก็บและขนถายมูลฝอย  กระบวน 

การกําจัดมูลฝอย  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  การหมักทําปุย  การลดปรมิาณ

และการนาํมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม  ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย 

พิษวทิยา  กระบวนการบาํบัด  การปรับเสถยีรภาพ  และการทําใหแข็งตัว  การกาํจัดโดย

การฝงกลบ  การเผา  การฟนฟูสภาพที่ดนิ 

   Physical and chemical characteristics of solid waste, collection and 

transportation of solid waste, solid waste disposal process, sanitary landfill, 

composting, reduce and recycle of solid waste, types and characteristics of hazardous 

wastes, toxicology, treatment process, adjusting stability and hardening, elimination by 

landfill, burning, land restoration  

 

4064903 โครงการวจิยัทางส่ิงแวดลอม                                            3(0-6-3)          

(Research Project in Environment) 

             กําหนดใหนักศกึษาเลอืกหัวขอตามความสนใจท่ีเกี่ยวของกับงานวจัิยทางดาน

สิ่งแวดลอม  และเปนหัวขอใหมหรอืเปนการพัฒนาตอยอดงานวจัิยที่มีอยู  ทําการศกึษา 

คนควา  ทดลอง  รวบรวมขอมูล  เสนอรายงาน  เขียนรายงานผลการวิจัยโดยมีอาจารย 

ท่ีปรกึษาเปนผูดูแลและใหคาํแนะนาํ  

  Assignment to students for choosing the interesting topic concerned with 

environmental research, new topic or extended research, studying, searching, 

experiment, collecting data, writing and presenting report under introducing and 

controlling of advisor  
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4064904 สัมมนาส่ิงแวดลอม      1(0-2-1) 

 (Seminar in Environment) 

            การเสนอรายงานเกี่ยวกับปญหาทางสิ่งแวดลอม  การใชเทคโนโลยีและสิ่งประดษิฐ 

 ใหม ๆ  แนวความคิด  ผลงาน  ขอมูล  หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อาจจะมี

ผลกระทบตอการดํารงชวิีตและสุขภาพอนามัยของมนุษย  โดยการศกึษาและคนควาจาก

แหลงตาง ๆ  แลวนํามาอภิปราย  เพื่อประโยชนในการศกึษาเพ่ิมเตมิ  หรอืนําไปประยุกตใช

ตอไป 

   Report presentation related to environmental problems, using new 

technology and artifact, concept, working, data or changing situation in social that 

might be affected to living and health of human, study and search from disputing case 

study for using or applying in next future  

 

                2.3  กลุมวชิาเอกเลือก 

 

4063426  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน 2(1-2-3) 

 (Noise Pollution and Vibration Control) 

               ลักษณะทางกายภาพของเสยีง  ระบบการไดยิน  ผลกระทบของมลพิษทางเสยีง 

แหลงกาํเนดิของความสั่นสะเทือนและผลกระทบตอมนษุยและสิง่แวดลอม  เทคโนโลยีใน

การควบคุมมลพิษทางเสยีงและความสั่นสะเทอืน 

  Characteristic of sound physical, auditory system, effect of noise pollution, 

vibration source and its effect to human and environment, technology for controlling 

noise pollution and vibration 
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4063427 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

 (Environment and Development) 

            ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมศกึษากับการพัฒนา  ปญหาสิ่งแวดลอม  

 ผลกระทบของการพัฒนาที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  การวางแผนดานสิ่งแวดลอม  เพ่ือ

ลดความขัดแยงระหวางการพัฒนากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism)  และคารบอนเครดติ (Carbon 

Credit) 

  The relation between environmental study and development, environmental 

problem, developing effect to environment quality,  environmental planning for conflicting 

decreasing between development and conservation of natural source and environment, 

clean development mechanism and carbon credit 

 

4063428      ความปลอดภัยในการปฏบิัตงิาน 3(2-2-5) 

 (Safety Management) 

             สาเหตุและการปองกันการเกิดอุบัตเิหตุจากการปฏิบัติการ  ความปลอดภัยใน

การปฏิบัตงิาน  การชวยเหลอืและการปฐมพยาบาล  การรักษาความปลอดภัยและการ

ปองกัน  สัญลกัษณเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน  กฎหมายความปลอดภัยใน

การปฏิบัตงิาน  

  Cause and prevention of accident from operation, safety in operation, helping 

and first aid, safety and prevention, symbol concerned with safety in operation, safety 

law in operation 
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4063429 สุขศาสตรอุตสาหกรรม                                        2(2-0-4)                       

 (Industrial Hygiene) 

             หลักการเกี่ยวกับการดูแล  ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน

ดานตาง ๆ  เพ่ือใหเกดิความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัตงิาน  โดยอาศัยหลักวชิาการ 

ทางดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  การแพทย  สาธารณสุข และสงัคมศาสตร   

   Principal of care, investigation and improvement of environment in working 

area for safety operation of operator by using science, engineering, medical, public 

health and social science 

 

4064418 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Natural Resources and Environmental Management) 

             การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ วิธีผสมผสานการจัดการทรัพยากรอยางเปน

ระบบ  ศกึษาหลักการวิเคราะห และการจัดการระบบสิง่แวดลอม  สํารวจรวบรวมขอมูล

และศึกษาผลกระทบเพ่ือการวางแผนแกปญหาสิ่งแวดลอม  โดยมุงเนนการจัดการและ

พัฒนาแบบยั่งยืน 

  Natural resources management, integration of resources management 

system, principal analysis study and environment management system, surveying and 

collecting data and effect study for solution planning of environment problem with 

focus on management and sustainable development  
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4064419 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดนิ 3(2-2-5) 

 (Land Use Planning) 

              ความหมาย  ความสําคัญของการใชประโยชนที่ดนิ  สภาพการใชที่ดินใน

ประเทศไทย  การจําแนกและหลักการจําแนกสมรรถนะที่ดิน  หลักการใชท่ีดินและอ่ืน ๆ 

การวางแผน  การใชประโยชนท่ีดนิ  เนนกจิกรรมการใชท่ีดนิในประเทศไทยเปนสําคัญ 

  Definition and importance of land usage, condition of land usage in Thailand, 

classification and principal identify of land capacity, principal of land usage and planning, 

land usage with focus on land usage activity 

 

  2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 

 

4063802 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม  1(60) 

 (Preparation for Professional Experience in Environmental Science) 

                           จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ

วิชาชพีในดานการรบัรู  ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชพี  การพัฒนาตัวผูเรยีนใหมี

ความรู  ทักษะ เจตคตแิรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวชิาชพี  โดยการกระทํา

ในสถานการณหรอืรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชพีนัน้ๆ 

                                Making activity of preparatory before students enter professional experience 

in sensing, characteristic and opportunity of occupation, development in knowledge, 

skill, motivation attitude and characteristic of appropriating occupation with action in 

situation concerned with each occupation  
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4064803 การฝกประสบการณวชิาชีพวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม    6(600) 

 (Field  Experience in  Environmental Science) 

              ใหมีการฝกปฏิบตังิานหรอืจัดทําโครงการ  ศกึษาเฉพาะในชุมชน  โดยใหมกีาร 

รวบรวมขอมูล  ศกึษาสภาพปญหา  วิเคราะหและแสดงความสามารถในทางสรางสรรคท่ี 

จะคลี่คลายปญหาทางดานสิง่แวดลอมดวยตนเองแลวจัดทําเปนรายงานเสนอตออาจารย  

และผูนําในชุมชน  

     Making work practice or project for specific study in community with 

collecting data, problem study, analysis and demonstrate of capability in creativity 

with will improve environmental problem by self then report and present to lecturer 

and leader of community 

     

6003801     เตรยีมสหกิจศกึษา                                                           1(60) 

                 (Cooperative  Education  Preparation) 

การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ 

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลกัการ  แนวคิดและปรชัญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและ 

ระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ 

สัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถใน 

การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวชิาชพีแตละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม  การ 

พัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ   

การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสาํนักงาน  ความรู 

เบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน 

ประกอบการ  การเสริมทักษะและจรยิธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรู 

ความเขาใจในการจัดทาํโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงาน 

โครงงานและการนาํเสนอผลงานโครงงาน   
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 This  class  serves  as  a  preparatory  curriculum  before  students  enter  

the worforce. Examining  the  principles. Concepts and  philosophy of Cooperative   

Education. The  processes  and  regulations  for  applying  for jobs and interviews. 

The  basic  skills  required  to  operate  winhin  the  estabishment, and  the  ability to 

self- develop  according  to  the  professional  standards  of each  institution  will be   

explored.  The  specific skills and  attitudes  this  class seeks  to  develop are: social   

adjustment,  personality  development,  English language  skills, understanding   

information technology for communication, human  relations, team work, organization,   

office  work affairs, acursory understnading of labor law and  quality work management.  

We will conclude the  class with an explanation  of  specific professional skills and ethics.  

Students will be expected to have a firm  understanding of writing and preseting work  

projects,as well as crafting summary  reports. 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                                 6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

             การปฏิบตังิานดานวิชาชพีตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกร 

ผูใชบัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรู    

ท่ีไดจากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษากับการปฏบัิตงิานจรงิเสมือนหนึง่เปนพนกังาน   

การจัดทําโครงงาน   การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขยีนรายงานโครงงาน และ 

การนําเสนอโครงงานตามคําแนะนาํของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย 

นเิทศ  เพ่ือใหเกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชพีและคณุธรรม จรยิธรรมในวชิาชพี  มี 

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจาํเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมคุีณสมบัต ิ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศกึษา 
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             Students  enter  the  workforce  according  to  their  specific fields  of   

study  for  16  weeks  (or  not  less  than  600  hours )  integrating  the  theory   

explored  in  the  university  with  the  practice  involved  with  the  occupation.   

Students  are expected to engage in and  complete:  work  projects,  operating 

reports,  and  work  presentations  as  per  the  suggestions of  a  senior  officer   

and/or  advisory  teacher.  The  mission  of  this  class  is  to  imbue  students   

with the  skills,  body  of  knowledge,  character,  personality  and  qualifications   

                    directly  related  to  market  need. 
           


