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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร : 25491661101786
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science and
Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Science and
Technology )
ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Science and Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 4 ปี

124 หน่วยกิต
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5.2 ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารและตาราประกอบการสอนเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
5/2564 เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
6.4 คณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2564 เมื่ อ วั น ที่
15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรจากในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม
8.2 เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
8.3 ผู้ควบคุมระบบมลพิษทางน้า ทางอากาศ และกากอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม
8.4 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
8.5 นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
8.6 นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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8.7 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานลักษณะอื่น เช่น สถาบันวิจัย กรม
กอง
8.8 พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ฝุายขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์
8.9 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
8.10 อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
9. คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1. นางสาววลัยพร ผ่อนผัน
310050227xxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีที่สาเร็จการศึกษา

ผู้ช่วย
- ปร.ด. (การสารวจระยะไกลและระบบ
ศาสตราจารย์
สารสนเทศภูมิศาสตร์)
สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย พ.ศ.2557
(หลักสูตรนานาชาติ)
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
- วท.บ. (ปฐพีวิทยา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. 2545
2. นางสาวนิธินาถ เจริญโภคราช ผู้ช่วย
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
312010175xxxx
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540
- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529
3.นางสาวฒาลิศา เนียมมณี
ผู้ช่วย
- ปร.ด. ( ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ศาสตราจารย์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
374010091xxxx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2539
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

4. นางสาวศันสนีย์ แสนศิริพันธ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

341990025xxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5. นางสาวคณิตดา ทองขาว

ผู้ช่วย

380090108xxxx

ศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีที่สาเร็จการศึกษา

- ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2555
- วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2546
- วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542
- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556
- วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
- วท.บ.(ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันดาเนินการพัฒนาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ซึ่ ง เป็ น แผนแม่ บ ทหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ และเปู า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่ องเพื่อร่ วมกันกาหนดวิสั ยทัศน์และทิศทางการพัฒ นาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทา
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะ
เข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยี
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิ จ อย่ า งมาก การพั ฒ นาการศึ ก ษาและการเพิ่ ม ขี ด ศั ก ยภาพในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนมีความรู้คู่คุณธรรม จึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การลงทุน และการ
แข่งขันในการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การปรับปรุงหลักสูตรนี้จึงสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และผลิตกาลังคนตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "BCG" หรือ Bio-Circular-Green
Economy และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ ECC การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
ปัญหาอนุภาคฝุุนที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ภาคเหนือ ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหามลพิษต่าง ๆ จากการระบายออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เช่นปัญหามลพิษทางน้า กากอุตสาหกรรม และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงานตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อจัดการแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันบุคลากรหรือผู้ที่ทางานด้านสิ่งแวดล้ อมจะต้องทางานภายใต้การอนุญาตของสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.
2551) ซึ่งกาหนดให้สาขาสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาควบคุมต้องได้รับใบอนุญาตก่อนถึงจะสามารถทางานได้
ซึ่งประกอบด้วยการทางานใน 6 ด้าน ได้แก่ ผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน (ด้านการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อม) ผู้ ควบคุมมลพิษทางน้ า ผู้ ค วบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้ควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความ
สั่ น สะเทือน ผู้ ควบคุมขยะมูล ฝอยและสิ่ ง ปฏิกูล และผู้ ควบคุมของเสี ย อันตราย อี กหน่ว ยงานหนึ่ง ที่
ควบคุมดูแลบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะ
ออกกาหนดให้โ รงงานอุตสาหกรรมต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้ อมประกอบด้ว ยผู้จัดการสิ่งแวดล้ อม
ผู้ควบคุมมลพิษ (มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ และกากอุตสาหกรรม) และผู้ปฏิบัติงานประจาระบบ
ปูองกันมลพิษ (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กาหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กาหนดคุณสมบัติของผู้
ควบคุมดูแลผู้ ป ฏิบั ติงานประจ า และหลั กเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ ควบคุมดูแลส าหรับระบบปูองกั น
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) นอกจากนี้ผู้ที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
อุตสาหกรรมยังมีอีกตาแหน่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งในบาง
โรงงานใช้บุคลากรเดียวกับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแต่ต้องมีการเรียนต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่ออีกสี่ปี จึ ง
จะสามารถท างานในต าแหน่ ง นั้ น ได้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศของกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549) นอกจากการ
ท างานในโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ก าหนดให้ มี บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง ข้ า งต้ น แล้ ว การท างานเป็ น
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นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษ นักวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นไปตามระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสาขาวิชาที่มีความจาเป็นในการ
ผลิ ตบั ณฑิตออกสู่ ตลาดแรงงานเพื่อรองรับการความต้องการดังกล่ าว และเพื่อให้ บรรลุ ต่อเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทั้งการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและวิ ชาการเพื่อไปพัฒนาอาชีพและผลผลิตในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสามารถนาความรู้ไปต่อ
ยอดและประยุกต์เข้ากับแนวคิดสมัยใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และควบคู่ไปกับ
การดูแลสิ่งแวดล้อม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลให้ขาด
แคลนแรงงาน โดยจานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และผลิตกาลังคนตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "BCG" หรือ Bio-Circular-Green Economy และการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ ECC
สถานการณ์ ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ท าให้ จ าเป็ น ต้ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้น
ปลูกฝังกระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาทักษะนี้ไปใช้ในการทางานได้ รวมถึงการเสริมสร้างจิตสานึกและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการลดมลพิษในด้านต่าง ๆ ปลูกฝังให้บัณฑิตให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริที่
ถูกต้อ ง สั ง คมไทยในปั จ จุ บั น จึ ง จ าเป็ นต้องใช้นั กสิ่ งแวดล้ อมที่มี ความเป็น มืออาชีพ มี ความเข้า ใจใน
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิด ขึ้น รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสั งคมได้อย่าง
เหมาะสมกับ วิถีชีวิตของสังคมไทยที่เปลี่ ยนแปลงไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒ นธรรมใน
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความพร้อมในการรับมือต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจากภายนอก เพื่อสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ไม่ทาให้เกิด
พิ ษ ภั ย ทั้ ง ต่ อ ตนเองและสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ยั ง สามารถต่ อ ยอดให้ เ กิ ด นวั ต กรรมใหม่ ๆ จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าที่มีอยู่ของเราเองเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทาให้ต้องทาการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การผลิตบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้ อมเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "BCG" หรือ Bio-Circular-Green Economy และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวั น ออกหรื อ ECC โดยหลั ก สู ต รออกแบบให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นต่ อ เพื่ อ ต่ อ ยอดในส าเร็ จ
การศึกษาในสาขาเทคโนยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งเป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจึงต้องผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทางานข้างต้น โดย
การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้เมื่อนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแล้ว สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ฉบับ
ปรับปรุงปี2564) ในระยะเวลาที่น้อยลงจากหลักสูตรปกติ บัณฑิตที่มี 2 ปริญญานี้จะเป็นที่ต้องการของ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากเพราะสามารถตอบสนองต่อการทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ และสามารถทางานในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมได้
การปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 มีการบูรณาการทั้งทางด้านวิชาการและความสามารถด้านงานวิจัย โดย
เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการองค์ความรู้และการฝึกทักษะทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้
เข้ากับลักษณะของงานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความลึกซึ้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อที่จะ
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่มีความแข่งขันสูงในสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตด้านการศึกษา และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบูรณาการ
องค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การพัฒนา
หลักสูตรจึ งเน้น และส่งเสริมให้ บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาการควบคู่ไปกับเรื่องของคุณธรรมและ
จรรยาบรรณในวิช าชีพ โดยคานึ งถึงกฏเกณฑ์ จารีต ประเพณี และวัฒ นธรรมที่ดีงามของสั งคมด้ว ย
หลักสูตรนี้ สอดคล้องกับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทา ได้กาหนดเป็น
มหาวิทยาลัยที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะ
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพสิ่งแวดล้อมตาม พรบ.สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจาโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4) นักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน มีการดาเนินการดังนี้
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์
ผู้ ส อนในด้ า นเนื้ อ หาสาระ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อกาหนดของรายวิชา
3) มีการวัดและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการติดตาม
4) จัดทารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา อธิบายเนื้อหาสาระ การจัด
ตารางเวลาเรียนและตารางสอบ และการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตนักสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีความรู้ มีทักษะ เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นการผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่ ง แวดล้ อ มและศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง สามารถน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ อีกทั้งหมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถ
สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสั งคม มีวินัย มีความรับ ผิดชอบ มีเจตคติ และจรรยาบรรณที่ดี มีจิตสาธารณะและความ
ภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้ ใ นศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถด้านการวิจัย ความสามารถคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้ความรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4) มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย - พัฒนาหลักสูตรโดยมี
ทุกๆ 5 ปี ให้มีมาตรฐานไม่
พื้นฐานจากวิชาชีพของ
ต่ากว่าทีม่ าตรฐานคุณวุฒิ
บัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษา
การศึกษาสาขาวิชา
แล้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ประเมินหลักสูตรอย่าง
สิ่งแวดล้อมกาหนด
สม่าเสมอ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของผู้ใช้
เศรษฐกิจและสังคมใน
บัณฑิตเพื่อศึกษาความพึง
ปัจจุบันและตอบสนองต่อ
พอใจของหน่วยงานหรือ
ความต้องการแรงงาน
องค์กรที่รับบัณฑิตเข้า
ปฏิบัติงาน

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนน 5
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน - มีกลไกสนับสนุนบุคลากร - จานวนผู้สอนเข้าร่วม
การสอนและงานวิจัย
ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและเพิ่ม
ประชุมสัมมนาทั้งในประเทศ
ทักษะในการเรียนการสอน และต่างประเทศเพิ่มขึ้น
และการวิจัย
- จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ
4. พัฒนาอาจารย์ประจา
- มีกลไกสนับสนุนอาจารย์
- อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
หลักสูตรให้มีตาแหน่งทาง
ประจาหลักสูตรให้มี
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
วิชาการที่ที่สูงขึ้น
ตาแหน่งทางวิชาการที่ที่
จานวน 3 คน
สูงขึ้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 มีภาคฤดูร้อน จานวน 1 ภาค ภาคละ
สัปดาห์ 8 โดยกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันและเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 13
ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2) ส าเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าในระดับชั้นปีที่ 1 จะมีปัญหาในการเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพราะพื้นฐานในการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่แตกต่างกัน
นอกจากนีน้ ักศึกษาต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้นเมื่อเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ต้องทากิจกรรมทั้ง
ในห้องเรียนและกิจกรรมที่เสริมเพื่อเปิดโลกทัศน์และแนวความคิดให้กับนักศึกษา ทาให้นักศึกษาต้อง
ปรั บ ตัว บริ ห ารจั ด การเวลาให้ เหมาะสม อีก ทั้งปัญหาด้านทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษทั้งการเรียนใน
ห้องเรียนและการศึกษาจากตาราเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
การดาเนิ น การในการแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัว ของนักศึกษานั้น ทางสาขาฯ ร่วมกับ
คณะฯ จะดาเนินการอย่างใกล้ชิด ในการดูแลและให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษารุ่นพี่
สาหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษนั้นทางสาขาฯ และคณะฯ จัดให้มีการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษทั้งในภาคฤดูร้อน
และช่วงเวลาระหว่างภาคเรียนเพื่อเสริมสร้างและฝึกให้นักศึกษามีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

2565
40
40
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2566
2567
2568
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
-

-

40

2569
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ

2565
1.73

ค่าบารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน*
รวม
1.73
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 43,250 บาท

งบประมาณ (ล้านบาท)
2566
2567
2568
3.46
5.19
6.92

2569
6.92

3.46

6.92

5.19

6.92
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
หมวดเงิน

2565
1.59
0
0.5
2.09

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ทุนการศึกษา
ค่าครุภัณฑ์
รวม

ปีงบประมาณ(ล้านบาท)
2566
2567
2568
1.65
1.68
1.73
0
0
0
0.5
0.5
0.5
2.15
2.18
2.23

2569
1.77
0
0.5
2.27

2.7 ระบบการศึกษา



แบบชั้นเรียน ผสมผสานกับ E-learning และ online
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2561 หมวด 2 ข้อ 13
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
124
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.2 วิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.4 และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
88
หน่วยกิต
2.1วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรียนไม่น้อยกว่า
39 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
- วิชาคณิตศาสตร์
เรียน
6 หน่วยกิต
- วิชาเคมี
เรียน
7 หน่วยกิต
- วิชาชีววิทยา
เรียน
7 หน่วยกิต
- วิชาฟิสิกส์
เรียน
4 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
เรียน
15 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า
37 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม เรียน
6 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
- วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
- วิชาด้านเทคโนโลยี
2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เรียน
12 หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
เรียน
4 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก
เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัว และรหัสตัวเลข 4 ตัว ดังนี้
1) รหัสตัวอักษร 3 ตัว เป็นภาษาอังกฤษ หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา/หมวดวิชา/สาขาวิชาของ
หลักสูตร ดังนี้
GEN01 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN02 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
GEN03 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BIO
หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชา/หมู่วิชาชีววิทยา
CHE หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชา/หมู่วิชาเคมี
ENV หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชา/หมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
MAT หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชา/หมู่วิชาคณิตศาสตร์
PHY หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชา/หมู่วิชาฟิสิกส์
STA
หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชา/หมู่วิชาสถิติประยุกต์
2) รหัสตัวเลข 4 ตัว มีความหมาย ดังนี้
รหัสตัวเลขหลักพัน หมายถึง ชั้นปีที่เรียนหรือระดับความยาก/ง่าย
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง หมวดหรือกลุ่มวิชา
รหัสตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย แสดงลาดับของรายวิชาในหมวดหรือกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน/ วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(ENVx0xx)
เลข 4 หมายถึง วิชาสัมมนา โครงงานวิจัย และภาคสนาม
(ENVx4xx)
เลข 5 หมายถึง วิชาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(ENVx5xx)
เลข 7 หมายถึง วิชาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ENVx7xx)
เลข 8 หมายถึง วิชาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ENVx8xx)
เลข 9 หมายถึง วิชากลุ่มเทคโนโลยี/ การควบคุมมลพิษ
(ENVx9xx)
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
The Royal Court of Suan Sunandha
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
GEN0104 การพัฒนาตน
Self Development
GEN0105 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
Life in Multicultural Society
GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี
Good Citizenship
GEN0108 ความคิดอันงดงาม
Beautiful Thought
GEN0109 ศาสตร์พระราชา
King’s Philosophy
GEN0110 สานึกไทย
Thai Consciousness
GEN0111 การสร้างทักษะผู้นา
Building Leadership Skills
GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ
Outside of the Box Thai Intellect
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
Inspiration of Life
GEN0114 สีสันวรรณกรรม
Color of Literatures

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

17
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
Film Appreciation
GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
From Disappointment to a Dream Come True
GEN0117 อยู่เป็นวิทยา
Science of Living

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุม่ วิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Careers
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Information Retrieval
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
English for Careers
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
English for Health Care
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking and Presentation Skills in English
GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Discourse English for Communication
GEN0211 ภาษาจีน
Chinese Language

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GEN0212 ภาษาพม่า
Burmese Language
GEN0213 ภาษาเขมร
Khmer Language
GEN0214 ภาษาลาว
Lao Language
GEN0215 ภาษาเวียดนาม
Vietnamese Language
GEN0216 ภาษามาเลย์
Malay Language
GEN0217 ภาษาเกาหลี
Korean Language

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for Communication
GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
Science and Environment
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล
Digital Literacy
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life
GEN0306 การดูแลสุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
Healthcare for New Generation
GEN0307 มหัศจรรย์แห่งความคิด
Miracle of Thought
GEN0308 อินโฟกราฟิก
Infographic
GEN0309 ชีวิตดิจิทัล
Digital Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN0310 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
Sexual Health Promotion
GEN0311 ธรรมชาติบาบัด
Natural Therapy
GEN0312 รู้เท่าทันภาวะการเงิน
Financial Literacy
GEN0313 การเต้น
Dancing
GEN0314 โยคะ
Yoga
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
Never Get Fat Again
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
Science of Anti-Aging
GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
State of the Art of Royal Cuisine
GEN0318 รักปลอดภัย
Safe Sex
GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
Entrepreneurship in Digital
GEN0320 รวยด้วยดิจิทัล
Digital Millionaire

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(4) นักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จาก 12 กลุ่มวิชาข้างต้น
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2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
88 หน่วยกิต
2.1วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรียนไม่น้อยกว่า
39 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกน
เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.1.1.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรียน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
MAT1411 แคลคูลัส 1

ชื่อวิชา

Calculus 1
MAT1412 แคลคูลัส 2

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Calculus 2
2.1.1.2 วิชาเคมี เรียน 7 หน่วยกิต
CHE1121 เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1
CHE1122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
General Chemistry Laboratory 1
CHE1123 เคมีทั่วไป 2
General Chemistry 2
2.1.1.3 วิชาชีววิทยา เรียน 7 หน่วยกิต
BIO1011 ชีววิทยา 1
Biology 1
BIO1012 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1
BIO1013 ชีววิทยา 2
Biology 2
2.1.1.4 วิชาฟิสิกส์ เรียน 4 หน่วยกิต
PHY1111 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
PHY1112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
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2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรียน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ENV2001
ENV2003

ENV2004

ENV3003

ENV3204

ชื่อวิชา
เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
Analytical Chemistry of Pollutants
เคมีอินทรีย์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย
Organic Chemistry for Environmental Science, Occupational
Health and Safety
ชีวเคมีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Bio - Chemistry for Environmental Science, Occupational
Health and Safety
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
Statistics and Research Methodology for Environmental
Science, Occupational Health and Safety
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางเคมีและการตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
Chemical Environmental Quality Analysis and Industrial
Hygiene Measurement
2.2 วิชาเฉพาะด้าน เรียน
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม เรียน

ENV2007
ENV2008

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Ecology
เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry

37
6

น(บ-ป-อ)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

3(2-3-5)

3(2-3-5)

3(2-3-5)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เรียน
15 หน่วยกิต
2.2.2.1 วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม เรียน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ENV2901
ENV2902
ENV3903

ENV2907
ENV3904

ENV2801
ENV2802

ENV3803
ENV3809

ชื่อวิชา
การควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Control and Management
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Control
การควบคุมมลพิษทางน้า
Water Pollution Control
2.2.2.2 วิชาด้านเทคโนโลยี เรียน 6 หน่วยกิต
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Geo - Informatics Technology for Environmental Science
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Technology
2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
12
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Management
กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Laws for Environmental Science, Occupational Health
and Safety
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
Environmental and Health Impact Assessment
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
Community Environmental Management

น(บ-ป-อ)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

3(2-3-5)
3(2-3-5)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
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2.2.4 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม เรียน
รหัสวิชา
ENV3402

ENV3403

4

ชื่อวิชา
การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
Seminar in Environmental Science, Occupational Health and
Safety
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
Research Project for Environmental Science, Occupational
Health and Safety

หน่วยกิต
น(บ-ป-อ)
1(0-2-1)

3(0-9-3)

2.3 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
ENV2009 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Mathematics and Computer for Environmental Science,
Occupational Health and Safety
ENV2010 ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
ENV2011 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
ENV2501 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Impact of Climate Change
ENV2701 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
3(2-2-5)
Human Anatomy and Physiology
ENV2702 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Occupational Health and Industrial Safety
ENV2703 การยศาสตร์
3(2-2-5)
Ergonomics
ENV2704 ทักษะในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Technology Skills
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รหัสวิชา
ENV2705
ENV2706
ENV2805
ENV2806

ENV2905
ENV2906
ENV3004
ENV3005
ENV3007
ENV3011
ENV3502
ENV3504
ENV3704

ชื่อวิชา
วิศวกรรมพื้นฐาน 1
Basic Engineering 1
วิศวกรรมพื้นฐาน 2
Basic Engineering 2
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity Conservation
การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
Participatory Development for Community Environmental
Management
การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise Pollution and Vibration Control
การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย
Hazardous Substance and Hazardous Waste Management
แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Models
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียน
English for Educational Success
การจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
Sustainable Soil and Land Use Management
การสารวจติดตามสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ
Environmental Bio-Monitoring
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
Industrial Process and Hazards

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ENV3807
ENV3811
ENV3812
ENV3813

ENV3815
ENV3816
ENV3908
ENV3909

ENV3911
ENV3912
ENV4011
ENV4401
ENV4707
ENV4708

ชื่อวิชา
การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Map for Natural Resource and Environmental Management
การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
System Approaches to Environmental Management
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Environmental Management for Ecotourism
ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Standard Systems for Environment, Occupational Health
and Safety
เทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติ
Disaster Management Technology
การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
Introduction to Remote Sensing
มลพิษทางดินและน้าใต้ดิน
Soil and Groundwater Pollution
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
Pollution Control Technology and Environmental
Remediation
เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับภาคอุตสาหกรรม
Environmental Management for Industrial Sector
กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Case Studies
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
Professional Ethics and Laws
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
หลักการระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย
Principles of Occupational Health Epidemiology

น(บ-ป-อ)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(0-6-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ENV4709
ENV4710
ENV4711
ENV4712
ENV4713
ENV4714
ENV4715
ENV4716
ENV4717
ENV4718

ENV4719

ENV4808

ชื่อวิชา
การจัดการสุขภาพและการปฐมพยาบาล
Health Management and First Aids
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
Fundamental of Industrial Hygiene
พิษวิทยาอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์
Toxicology and Occupational Medicine
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทางาน
Environmental and Work Physiology
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety Engineering
หลักความปลอดภัยในการทางานและเทคนิคการตรวจสอบ
Principles of Work Safety and Inspection Technique
การปูองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม
Fire and Emergency Prevention in Industry
การควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene Control
วิศวกรรมการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
Industrial Ventilation Engineering
การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Risk Assessment and
Management
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการพัฒนาองค์กรสู่เปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
Industrial Psychology and Organizational Behavior towards
Sustainable Development Goals
กฎหมายแรงงานและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
ระดับชาติและนานาชาติ
Labor Laws, National and International Standards in Safety
and Occupational Health

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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2.4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) โดยเลือกเรียนจากแผน ก
หรือแผน ข
รหัส
รายวิชา
น(บ-ป-อ)
แผน ก
ENV3404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90)
Preparation for Training
ENV4405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(350)
Professional Training
แผน ข
ENV3406 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(90)
Preparation for Co-operative Education
ENV4407 สหกิจศึกษา
6(560)
Co-operative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน จากวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
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แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัส
GExxxx
GExxxx
BIO1011
BIO1012
CHE1121
CHE1122
MAT1411
PHY1111
PHY1112

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
ชีววิทยา 1
Biology 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1
เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
General Chemistry Laboratory 1
แคลคูลัส 1
Calculus 1
ฟิสิกส์ 1
Physics 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1
รวมหน่วยกิต

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
21
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ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัส
GExxxx
GExxxx
BIO1013
CHE1123
MAT1412
ENV2003

ENV2004

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4
ชีววิทยา 2
Biology 2
เคมีทวั่ ไป 2
General Chemistry 2
แคลคูลัส 2
Calculus 2
เคมีอินทรีย์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย
Organic Chemistry for Environmental Science, Occupational
Health and Safety
ชีวเคมีดา้ นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Bio - Chemistry for Environmental Science, Occupational
Health and Safety
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
GExxxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5
GExxxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
ENV2007 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Ecology
ENV2008 เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
ENV2801 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Management
ENV2901 การควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Control and Management
ENVxxxx วิชาเลือก 1
รวมหน่วยกิต

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

3(2-3-5)

21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
21
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัส
GExxxx
GExxxx
ENV2001
ENV2802

ENV2902
ENV2907
ENVxxxx

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
Analytical Chemistry of Pollutants
กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Laws for Environmental Science, Occupational Health and
Safety
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Control
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Geo-Informatics Technology for Environmental Science
วิชาเลือก 2
รวมหน่วยกิต

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
21
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัส
รายวิชา
GExxxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
GExxxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10
ENV3003 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
Statistics and Research Methodology for Environmental
Science, Occupational Health and Safety
ENV3204 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางเคมี และการตรวจวัดทางสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
Chemical Environmental Quality Analysis and Industrial
Hygiene Measurement
ENV3809 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
Community Environmental Management
ENV3903 การควบคุมมลพิษทางน้า
Water Pollution Control
รวมหน่วยกิต

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

3(2-3-5)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
18

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ENV3402 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1(0-2-1)
Seminar in Environmental Science, Occupational Health and
Safety
ENV3403 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(0-9-3)
Research Project for Environmental Science, Occupational
Health and Safety
ENV3404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่นับหน่วย
Preparation for Training
กิต
ENV3803 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3(2-3-5)
Environmental and Health Impact Assessment
ENV3904 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(2-3-5)
Wastewater Treatment Technology
ENVxxxx วิชาเลือก 3
3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต
13
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัส
ENVxxxx

รายวิชา
วิชาเลือก 4
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวมหน่วยกิต

น(บ-ป-อ)
3(x-x-x)
3
3
9

รวมหน่วยกิต

ไม่นับหน่วย
กิต
-

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ENV4405
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Training
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
GEN0101

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ชาววังสวนสุนันทา
3(3-0-6)
The Royal Court of Suan Sunandha
ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ความรัก และความผูกพันของนักศึกษา
History, origin, intellect, way of life of the royal court of Suan Sunandha,
uniqueness and identity of Suan Sunandha Rajbhat University, personality, living one‖s
life, love, and ties of the students
GEN0102

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายของศิลปะ การสร้างประสบการณ์รับรู้และเข้าใจ
คุณค่าความงามในธรรมชาติ และศิลปกรรม ด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ การแสดง และวรรณกรรม เน้นความ
เข้าใจและสร้างประสบการณ์เรื่องของสุนทรีภาพ
Definition, the importance and scope of fine arts, the creation of
perceptual experience and the insight into the value of beauty in nature and fine arts
including visual, auditory and performing arts with literatures paying an emphasis on the
insight into and the creation of aesthetic appreciation
GEN0103

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
แนวความคิ ด พื้ น ฐาน วิ วั ฒ นาการ ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และกฎหมาย
ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่
ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
ฐานะประชาคมโลก
Basic concept, social evolution, economy, politics, and law, relation and
roles of Thailand in global context paying an emphasis on the benefits and the effects of
being a part in global society, the procession of good conscious and attitude towards
living together peacefully as world citizen

34
รหัสวิชา
GEN0104

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การพัฒนาตน
3(3-0-6)
Self Development
หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการดาเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมี
ความสุข
Basic principles of human behaviors, the insight into oneself and others,
the pride of oneself, concept and theories of self-development, process and procedure
of self-development, the creation of interpersonal relationship, skills of emotional
quotient management, the prevention of risking one‖s life behavior, and living one‖s
valuable and happy life
GEN0105

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Truth of Life
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการดาเนินชีวิตในทุกมิติ จุดมุ่งหมายและคุณค่าของ
ชีวิตตามแนวศาสนาและหลักปรัชญา กลวิธีเผชิญความแก่ ความเจ็บ และความตาย วิธีแสวงหาความสุขที่
ยั่งยืน การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทางจริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมอย่างสันติสุขกับผู้อื่นในสังคม
Definition, the importance, and principles of living one‖s life in all
dimensions, goals and value of life based on religious guidelines and philosophical
principles, strategies to encounter adulthood, sickness and death, methods of seeking
sustainable happiness, living one‖s life with ethical value for peaceful coexistence in
societies

35
รหัสวิชา
GEN0106

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Life in Multicultural Society
ความหมายและขอบเขตความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ กลุ่มชน เพศ และชนชั้นทาง
สังคมในการดาเนินชีวิต แนวความคิดค่านิยมเชิงบวกเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
Definition and scope of the meaning of multicultural society, the insight
into society, politics, economy and education, the diversity of culture, races, social
groups, genders and social status in living one‖s life, concept of positive thinking relating
to human‖ coexistence with good attitudes of living with others in multicultural society
GEN0107

ความเป็นพลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizenship
ความหมาย และความสาคัญของความเป็นพลเมือง รู้จักสิทธิ บทบาท หน้าที่ และพันธะ
ทางสังคม การมีจิตสานึก คุณธรรม และจริยธรรม การสร้างจิตอาสาและสานึกสาธารณะ การมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดีต่อสังคม เน้นการเป็นพลเมืองที่ ดีตามหลักประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
Definition and the importance of good citizenship, awareness of rights,
roles, responsibilities and social commitment, acquisition of conscious mind, moral and
ethics, including the creation of voluntarily contributions and public consciousness,
possession of good attitudes about and value of society with an emphasis on being a
good citizen based on democratic principles capable of following the standard and Thai
tradition as well as customs

36
รหัสวิชา
GEN0108

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ความคิดอันงดงาม
3(3-0-6)
Beautiful Thought
ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดด้าน
บวก การฝึ กสติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ความเครี ยดและการ
จัดการกับความเครียด รู้จักการปรับตัวและการเข้าสังคม เน้นทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา
Knowledge about and the insight into concepts and empirical practice,
analytical thinking, positive thinking, mind training to create emotional stability, true
understanding of oneself, stress and stress management, awareness of self-adjustment
and socializing with an emphasis on skills of sensible thought and problem solving
GEN0109

ศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
King’s Philosophy
ปรั ช ญาและองค์ ค วามรู้ ข องพระราชา ทฤษฎี ใ หม่ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี และรักถิ่น
ฐานบ้านเกิด เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
King‖s philosophy and sciences, new theory, sustainable economy, the
royal‖s initiative projects, local intellect, communities‖way of life with love, unity and the
love of one‖s homeland with the purpose of raising sustainable local intellect
GEN0110

สานึกไทย
3(3-0-6)
Thai Consciousness
ลักษณะทั่วไปและวิวัฒนาการของสังคมไทย แนวทางการดาเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่
เกิดจนตาย ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ค่านิยม การให้คุณค่า คุณธรรมและจริยธรรม การเมือง การ
ปกครอง เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย วิถีแห่งความเป็นไทย และทิศทางการพัฒนาของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
General characteristic and evolution of Thai society, way of life of Thai
people from birth to death, customs, culture, local intellect, value, value raising, moral
and ethics, politics, governance, uniqueness and identity of being Thai and direction of
the social and cultural development
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รหัสวิชา
GEN0111

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การสร้างทักษะผู้นา
3(3-0-6)
Building Leadership Skills
ทฤษฎี แนวคิด หลักปฏิบัติ คุณลักษณะ หน้าที่พื้นฐาน ภาวะผู้นา ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสร้างทีม ทักษะที่สาคัญสาหรับผู้นาในศตวรรษที่ การประยุกต์ กับสถานการณ์ต่าง 21ๆ เพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้นา
Theories, concepts, practical rules, basic characteristic of responsibilities,
leadership, communication skills, team building skills, key skills in the 21st century,
applying to situations to develop leadership
GEN0112

ปัญญาไทยนอกกรอบ
3(3-0-6)
Outside of the Box Thai Intellect
แนวคิด บทบาท คุณค่า แนวทางการพัฒ นาที่แตกต่างจากเดิมของปัญญาไทย การ
สร้างสรรค์และต่อยอดปัญญาไทย การประยุกต์แนวคิดปัญญาไทยต่อการดาเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่และ
สร้างมูลค่าเพิ่มของปัญญาไทย
Concepts, roles, values, and guidelines on the alternative development of
Thai intellect, the creation and the extension of Thai intellect, the application of Thai
intellect to living one‖s life in modern society and adding value to Thai intellect
GEN0113

แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Inspiration of Life
ความสาคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด กระบวนทัศน์ในการ
ผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการดาเนินชีวิต
The importance of thinking process, basic emotion and thought
characteristic, paradigm of the integration of various concepts to thinking process, case
studies from various sciences to create inspiration of life
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รหัสวิชา
GEN0114

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
สีสันวรรณกรรม
3(3-0-6)
Color of Literatures
ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมยุคปัจจุบัน วิธีการ
สร้างอารมณ์ขัน การอ่าน การวิเคราะห์ การตีความ และการวิจารณ์วรรณคดีโลกตะวันออก ตะวันตก
และประเทศไทย การตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรม
Definition and scope of literatures, evolution of contemporary literatures,
the creation of humor, reading, analyzing, interpreting, and criticizing east and west
literatures including those in Thailand, the awareness and the perception of the value of
literatures
GEN0115

ภาพยนตร์วิจักษ์
3(3-0-6)
Film Appreciation
ความรู้ รู ป แบบ ประวัติ พัฒ นาการของภาพยนตร์ ในโลกตะวันออก ตะวันตก และ
ประเทศไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา ประเภท และ
รูป แบบการน าเสนอ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ช มและการประเมิน
สุนทรีย์ของภาพยนตร์
Knowledge, forms, history, development of moving pictures in the eastern
and western world including Thailand, elements of film production including structure,
origin, types and presentation forms with the purposes of the development of
knowledge and the insight into moving pictures as film viewers and the evaluation of
film appreciation
GEN0116

ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
3(3-0-6)
From Disappointment to a Dream Come True
หลั กการและแนวคิด การรั บมื อกั บสภาวะปัญ หาในชีวิ ต การเข้ าใจตนเองและการ
ปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ในเชิง
บวกและเชิงลบ หลักการดาเนินชีวิตเพื่อสร้างสุขในทุกมิติ
Principles and concepts of coping with problems in life, the insight into
oneself, self - adjustment when facing psychological, emotional, and social problems,
awareness of various positive and negative experiences, and principles of living one‖s life
for the creation of happiness in all dimensions
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รหัสวิชา
GEN0117

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
อยู่เป็นวิทยา
3(3-0-6)
Science of Living
การสร้างทัศนคติที่ดี ทักษะการฟังและการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและ
รักในคุณค่าของตนเอง การสื่อสารและการแสดงออกทางความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ์
เชิงลบ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การเจรจาต่อรอง
Optimistic mindset, empathic listening and speaking skills, self-esteem,
effective thought expression, negative emotion management, happy coexistence,
negotiation
GEN0201

การใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Usage
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตามหลักไวยากรณ์
เพื่อการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททางสังคม
Thai language usage based on grammar for speaking, listening, speaking,
reading and writing for communication and presentation, appropriate Thai usage in
variety of situation and social manners
GEN0202

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Purposes
ภาษาไทยเพื่อการศึกษาการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ การเขียนรายงาน
และการอ้ า งอิ ง การใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากสื่ อ หลากหลายทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนาเสนองานเชิงวิชาการ
Thai language study skills, expressing academic opinions, writing reports
with citing references, information retrieval of printed and electronic materials for
academic presentation
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รหัสวิชา
GEN0203

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Careers
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการทางาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว
การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะนาตนเอง และการใช้
ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์ การนาเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่
Skills of Thai language usage for future careers; completing application
forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting minutes, selfintroduction and Thai language usage on social network, oral presentation in public
and/or mass communication
GEN0204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
English for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การทักทายทา
ความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถาน
ที่ตั้งและทิศทาง การให้คาสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คาแนะนา การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
การอ้างอิง การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
English of daily life Communication in various situations; greeting and
getting to know one another, giving description, talking about the past, talking on the
phone, describing places, locations and directions, giving instructions, problem solving,
giving advice, electronic information retrieval; citing references and learning from
electronic databases as well as printed materials
GEN0205

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็ น
กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจาวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน
โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
English for communication, including giving information, writing summary
and expressing opinion; reading strategies; writing in daily life; citing references and using
dictionary for reading and writing via Information system and electronic databases
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GEN0206

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ การเขียน
รายงาน และการอ้างอิง การใช้สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนาเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
English for study skills; giving academic opinions, writing reports with citing
references, electronic information retrieval using a variety of media including printed as
well as electronic materials for academic presentation in various forms
GEN0207

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
ทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการทางาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะนาตนเอง
และการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ การนาเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารใน
กลุ่มใหญ่
Skills of English language usage for future careers; completing application
forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting minutes, selfintroduction and English language usage on social network, oral presentation in public
and/or mass communication
GEN0208

ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Health Care
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางด้านสุขภาพ ทักษะการอ่านและการสื่อสาร การดูแล
สุขภาพ ความสามารถในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและเอกสารกากับยา การค้นหาและศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย การปูองกันโรค เพื่อประโยชน์ในการดูแลตนเองและครอบครัว
Basic English medical terminology relating to health, reading skills and
communication for health care, ability to create the understanding of medicine usage
and medical labels in English, information retrieval and further study of frequently found
illnesses and the prevention of the diseases for the benefit of the individual and the
family
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GEN0209

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
3(3-0-6)
Public Speaking and Presentation Skills in English
หลักการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนโดยคานึงถึงกลุ่มเปูาหมาย วัตถุประสงค์ในการพูด
การกล่าวแนะนาตนเอง การกล่าวเปิดและกล่าวปิด การเตรียมเค้าโครงเรื่องที่จะพูด การเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพูด วิธีการสอดแทรกอารมณ์ขัน และการเลือกหัวข้อที่เหมาะสม
English Public speaking and presentation skill in the areas of defining
audience, objectives of presentation, self-introduction, dynamic opening and closing,
appropriate transition, organizing and developing ideas, preparing both mentally and
physically, fighting fear, humor techniques, and selecting appropriate topics
GEN0210

วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Discourse English for Communication
ความสาคัญ และประเภทของการพูด หลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการพูด การเปล่งเสียง
การฝึ กปฏิบั ติการฟัง พูด อ่าน เขีย น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานจริง และการใช้ชีวิต โดยเน้นการ
อภิปราย การนาเสนอ การกล่าวสุนทรพจน์ และการโต้วาที
The importance and types of speaking, basic principles of speaking,
utterance, listening, speaking, reading and writing practices for the application at work
and real life with an emphasis on discussions, presentation, delivering speech, and
debates
GEN0211

ภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Language
การใช้ภาษาจีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิ ด สื่ อ สารเรื่ อ งราวในสถานการณ์ จ ริ ง /จ าลอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสามารถทางภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Chinese language usage including listening, speaking, reading and writing
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/
simulation to build up language competence for daily communication with the insight
into social, custom and culture
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GEN0212

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language
การใช้ภาษาพม่า ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิ ด สื่ อ สารเรื่ อ งราวในสถานการณ์ จ ริ ง /จ าลอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสามารถทางภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Burmese language usage including listening, speaking, reading and writing
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/
simulation to build up language competence for daily communication with the insight
into social, custom and culture
GEN0213

ภาษาเขมร
3(3-0-6)
Khmer Language
การใช้ภาษาเขมร ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิ ด สื่ อ สารเรื่ อ งราวในสถานการณ์ จ ริ ง /จ าลอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสามารถทางภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Khmer language usage including listening, speaking, reading and writing for
knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation
to build up language competence for daily communication with the insight into social,
custom and culture
GEN0214

ภาษาลาว
3(3-0-6)
Lao Language
การใช้ภาษาลาว ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่ อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิ ด สื่ อ สารเรื่ อ งราวในสถานการณ์ จ ริ ง /จ าลอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสามารถทางภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Lao language usage including listening, speaking, reading and writing for
knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation
to build up language competence for daily communication with the insight into social,
custom and culture
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GEN0215

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language
การใช้ภาษาเวียดนาม ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จาลอง เพื่อให้เกิดความสามารถทางภาษาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Vietnamese language usage including listening, speaking, reading and
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/
simulation to build up language competence for daily communication with the insight
into social, custom and culture
GEN0216

ภาษามาเลย์
3(3-0-6)
Malay Language
การใช้ภาษามาเลย์ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิ ด สื่ อ สารเรื่ อ งราวในสถานการณ์ จ ริ ง /จ าลอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสามารถทางภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และมีความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
Malay language usage including listening, speaking, reading and writing for
knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ simulation
to build up language competence for daily communication with the insight into social,
custom and culture
GEN0217

ภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language
อั ก ษรภาษาเกาหลี พยั ญ ชนะและสระ ศั พ ท์ แ ละไวยากรณ์ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ศึกษาวัฒนธรรมเกาหลี
Korean alphabets, consonants and vowels, vocabulary and basic grammar
for daily conversation, practice 4 skills with Korean culture
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GEN0301

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology for Communication
หลักการ ความสาคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต พัฒนาการ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่างๆ
และการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
Principles, the importance, and fundamental knowledge of information
technology, computer systems, data communications and networking, database
management, big data, internet usage, development of information technology to the
digital world, cybercrime act, application of digital technology in various dimensions, and
digital world revolution
GEN0302

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science and Technology for Quality of Life
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ วิวัฒ นาการ ความก้าวหน้า บทบาทการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
Definition, the importance, benefits, evolution, progress, roles of the
development of science and technology based on the changing world resulting in living
a quality life
GEN0303

วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Science and Environments
ความหมายและความส าคั ญทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่ งแวดล้ อมต่อ
มนุษย์ และมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศเชิงบูรณาการ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์ และปัญหามลพิษ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม
ต่อคุณภาพชีวิต
Definition and importance Scientific relating to the effect of
environmental behaviors on human and human behavior on environment, integrated
ecosystem of natural resources, biological diversity, environmental conservation and
pollution problems, environmental standard with the improvement of environment for
suitable quality of life
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GEN0304

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
รู้เท่าทันดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Literacy
การพัฒนาทักษะในความเข้าใจดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ทักษะ
ดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัล
สภาพแวดล้อมดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
Development of Digital literacy, Information behavior, Digital Humanities,
Digital skill, Digital Quotient, Integration of digital technology, Digital Ethics, Digital
Citizenship, Digital Environment, Digital media literacy
GEN0305

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Quality of Life
แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสาคัญของนันทนาการ ขอบข่ายและประเภทของ
นัน ทนาการ การออกแบบกิจ กรรมนั น ทนาการ การพักผ่ อนด้ว ยกิจกรรมนันทนาการ การฝึ กจิตเพื่อ
สุขภาพกายและจิต
Concepts, theories, meaning and the importance of recreation, scope and
types of recreation, recreation activity design, relaxation with recreation activities, mind
training for health and soul
GEN0306

การดูแลสุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
3(3-0-6)
Healthcare for New Generation
การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การปูองกัน การรักษา และการฟื้นฟู ปัจจัย
ที่เกี่ย วกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ
ตลอดจนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจาวันได้
Health care in the dimension of health promotion, health protection,
treatment and rehabilitation in terms of life health factors of genders, ages, nutrition,
health risk, including the application of holistic health science in daily life
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GEN0307

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
มหัศจรรย์แห่งความคิด
3(3-0-6)
Miracle of Thought
หลักการแนวคิดธรรมชาติของการคิด กระบวนการคิดของมนุษย์อย่างเป็นระบบ การคิด
เชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความคิด และการผู กเรื่อง การวิเคราะห์
ข้อมูลและข่าวสาร การใช้เหตุผล และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์
Principles and concepts of nature of thought, human‖s systematic thinking
process, systematic thinking, critical thinking, analytic thinking, the integration of thought
and the story composition, the analysis of data and information with reasons for
application in creative daily life problem solving
GEN0308

อินโฟกราฟิก
3(3-0-6)
Infographic
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ ภายใต้แนวคิดข้อมูล สารสนเทศ หลักการออกแบบ
หลักการนาเสนองาน การนาเสนอตัวตน ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านสื่อ
สารสนเทศ
Thinking process, analysis based on concept of information, principles of
design, presentation of identity, organization images including experience through
information technology
GEN0309

ชีวิตดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Life
ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัล ในฐานะแนวโน้มอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อการ
เปลี่ยนสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การก่อกาเนิดสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมืออัฉ
ริยะ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครือข่ายออนไลน์ พฤติกรรมการบริโภคผ่าน
เครื่องมือสื่อสาร กฎหมาย การทาธุรกิจ ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์ การดารงชีวิตและ
การปรับตัวของมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย
Basic knowledge about digital, roles of digital as mega trends influencing
the changes in Thai and Global societies in variety of forms, the invention of buildings,
equipment and smart devices accompanied by the application of the Internet of Things,
social network, consumption behavior via communication devices, law, online or social
network enterprise, living one‖s life in and human adjustment to the fast growing digital
technology with happy and secure life in each age group
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GEN0310

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
3(3-0-6)
Sexual Health Promotion
แนวคิดในการดูแลสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจนถึงวัย
ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส การมีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขและปลอดภัย การวางแผน
ครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพทางเพศ ความเสี่ยงของคนในวัยต่างๆ ต่อโรคติด
เชื้อ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรคติดเชื้อ การปูองการและการดูแลตนเองเบื้องต้น
Concepts of sexual health care, sexual change from teen to elder,
preparation for marriage, happy and safe sex, family planning, sexually transmitted
diseases and sexual problems, risks of infectious diseases to people in various age
groups, human‖s immune system to prevent infectious diseases, preliminary prevention
and self-care
GEN0311

ธรรมชาติบาบัด
3(3-0-6)
Natural Therapy
ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติบาบัดจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิลปะในการดารงชีวิต และ
ความลับเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านและสมุนไพร ผลของการศึกษา เหตุของการเกิดโรค มนตราบาบัด
สมาธิบาบัด อาหาร และการออกกาลังกาย
Knowledge about natural therapy based on medical science, art in living
one‖s life and secret of local intellect and herbs, results of the studies relating to causes
of illnesses, mantra therapy, meditation therapy, food and exercising
GEN0312

รู้เท่าทันภาวะการเงิน
3(3-0-6)
Financial Literacy
ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าของเงินและภาวะการเงิน หลักการ และวิธีการรู้เรื่องทางการเงินและ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้เงินและธุรกิจในชีวิตประจาวัน การบริหารการเงินในชีวิตยุกต์
ปั จ จุ บั น อย่ า งเหมาะสม หนี้ ค รั ว เรื อน นิติ ก รรมและสั ญ ญาต่า งๆ ด้ว ยเครื่ องมื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ห รื อ
โปรแกรมสาเร็จรูปอย่างง่าย
Theories relating to the value of money and financial state, principles and
methods of study concerning finance and mathematic relevant to financial activities and
daily business transaction, suitable financial management in present day; household
debts, various acts and contracts on electronic devices or easy application
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GEN0313

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การเต้น
3(3-0-6)
Dancing
ทฤษฎี หลั ก การ ความรู้ พื้ น ฐานส าหรั บ การเต้ น สมรรถภาพทางกาย ทั ก ษะการ
เคลื่ อนไหวในการเต้น ความแข็งแรงและความยื ดหยุ่นของร่างกาย ความปลอดภัย การปูองกันการ
บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Theories, principles, fundamental knowledge of dancing, physical
performance, dance movement skills, body‖ s strength and flexibility, security,
prevention of injuries and basic first aid
GEN0314

โยคะ
3(3-0-6)
Yoga
ความสาคัญและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกาย การยืด
เหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ การควบคุมลม
หายใจ การผ่อนคลายอย่างลึกและปลอดภัยในการฝึก
The importance and benefits of yoga practice, body preparation, joint and
muscle stretching, muscle tightening and relaxing techniques, various practices of yoga
figures, breathe control, deep and secure relaxing practice
GEN0315

ชีวิตเลิกอ้วน
3(3-0-6)
Never Get Fat Again
ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารให้พลังงานต่อการควบคุม
น้าหนักตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ การกาหนดอาหารที่ให้พลังงานและ
สารอาหาร สาหรับการลดน้าหนัก และการออกกาลังกายเพื่อการควบคุมน้าหนัก
Knowledge about health, roles and impacts of food providing energy
leading to weight control, the correlation between suitable body weight and good
health, food specification of energy and nutrition for weight reduction and exercising for
weight control
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GEN0316

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
3(3-0-6)
Science of Anti-Aging
หลั ก การ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ความงามและสุ ข ภาพที่ ดี บ นพื้ น ฐานของวิ ท ยาศาสตร์
โภชนาการเพื่อความงามและสุขภาพการชะลอวัย ผลิตภัณฑ์และการเสริมความงาม ความฉลาดในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
Principles, knowledge concerning beauty and good health based on
science, nutrition for beauty and anti-aging, products and beauty modification, tips for
wise product choice
GEN0317

ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
3(3-0-6)
State of the Art of Royal Cuisine
ความรู้เรื่องอาหาร ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพบนพื้นฐานของ
อาหารชาววัง บทบาทของอาหารชาววังในปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอาหารชาววัง การ
ประเมินข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของอาหาร
Knowledge about royal cuisine, correlation between cuisine and healthy
nutrition based on royal cuisine, roles of royal cuisine nowadays, social and culture
relating to royal cuisine, the evaluation of cuisine recipes and nutrition value of royal
cuisine
GEN0318

รักปลอดภัย
3(3-0-6)
Safe Sex
ความรู้ธ รรมชาติของเพศ บทบาท ความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศ พัฒ นาการ
ความเบี่ยงเบน และความผิ ดปกติทางเพศ การปูองกันและปัญหาที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การวางแผน
ครอบครัว การปรับตัวและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันในสังคมปัจจุบัน
Awareness of nature of sex, roles, beliefs and culture relating to sex,
evolution, deviance, and abnormality of sex, the prevention and problems concerning
sexual intercourse, family planning, self-adjustment and living equally in the present
society
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GEN0319

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Digital
แนวคิ ด ทฤษฎี และกระบวนการการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ สตาร์ ต อั ป โดยเน้ น การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตัวแบบการทาธุรกิจ หลักการบริหารจัดการสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ การนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ กฎหมายการประกอบการ และการประยุกต์ใช้ แอปพลิเคชัน
เพื่อการค้า
Concepts, theories and process of being start-up entrepreneurs with an
emphasis on innovative creation, business models, principles of administrative
management for entrepreneurs, the application of innovation and technologies for
commercial purposes, laws relating to business operation and the use of applications for
commerce
GEN0320

รวยด้วยดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Millionaire
หลักการและทัศนคติผู้ประกอบการ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ บล๊อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล การนานวัตกรรมไปใช้ในเชิงธุรกิจ การ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Principles and mindset of entrepreneurship, technological innovations,
digital marketing, big data analytics, block chain and cryptocurrency, Innovations for
business, cyber security and personal data protection act
BIO1011

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
ธรรมชาติ ข องสิ่ งมี ชี วิ ต การศึ กษาทางชี ว วิ ทยา เคมี พื้ นฐานของสิ่ งมี ชี วิ ต เซลล์ และ
เมแทบอลิ ซึ ม การถ่ ายทอดทางพั นธุ กรรม โครงสร้ างและหน้ าที่ ของพื ชและสั ตว์ การสื บพั นธุ์ และการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Nature of life, the science of biology, the chemical basis of life, cells and
metabolisms, patterns of inheritance, structure and function of plant and animals,
reproduction and growth development of organisms, evolution and diversity of life,
ecology and behaviour
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BIO1012

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-1)
Biological Laboratory 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน : BIO1011 ชีววิทยา 1
การใช้กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่ง
เซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพัน ธุกรรม การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การจาแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Prerequisites or concurrent enrollment : BIO1011 Biology 1
Microscopy, biological molecules, cells and tissues, cell division, patterns
of inheritance, reproduction and growth development of organisms, life taxonomy, lifeenvironment interaction
BIO1013

ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BIO1011 ชีววิทยา 1
การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ การลาเลียงสารและการคายน้า ระบบอวัยวะ
ของร่ า งกาย สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตในพื ช พั น ธุ ศ าสตร์ กั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Prerequisites : BIO1011 Biology 1
Photosynthesis; cellular respiration, plant transportation and plant
transpiration, biological systems, plant hormones, genetic and its applications, natural
resources and environmental managements
CHE1121

เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Chemistry 1
สสาร โครงสร้ า งอะตอม ตารางธาตุ พั นธะเคมี ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ แก๊ส ของแข็ ง
ของเหลว สารละลายและเคมีในชีวิตประจาวัน
Matter, atomic structure, periodic table, chemical bonding, stoichiometry,
gases, solids, liquids, solutions and chemistry in daily life
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CHE1122

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-1)
General Chemistry Laboratory 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน : CHE1121 เคมีทั่วไป 1
หลักทั่วไปในการปฏิ บัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี วิธีการใช้อุปกรณ์
พื้นฐานทางเคมีที่ถูกต้อง และการปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีทั่วไป 1
Prerequisites or concurrent enrollment : CHE1121 General Chemistry1
Introduction to basic chemical laboratory techniques related to topics
discussed in the lecture course, an overview of safe use of chemicals and laboratory
equipments, develop observational and laboratory skills, data analysis
CHE1123

เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
General Chemistry 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : CHE1121 เคมีทั่วไป 1
สมดุล เคมี สมดุล ไอออน กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ เคมีไฟฟูา ผลกระทบของเคมีต่อ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Prerequisites : CHE1121 General Chemistry 2
Chemical equilibrium, ion balance, acids, bases, salts, buffers,
electrochemistry, effects of chemistry on the environment and environmental
conservation
ENV2001

เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
3(2-3-5)
Analytical Chemistry of Pollutants
หลักการวิเคราะห์ทางเคมี การเตรียมสารละลาย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
วิเคราะห์ทางเคมี เครื่องมือในการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารพิษประเภทโลหะหนัก สารปูองกัน
และกาจัดศัตรูพืช และสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห์
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางเคมี
The chemical analysis; preparing the solution, the use of tools and
equipment for chemical analysis, tools to analyze the concentration of heavy metals,
pesticide and other environmental contaminants, quality control of analyses, chemical
analysis for environmental quality
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ENV2003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
เคมีอินทรีย์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
3(2-3-5)
และความปลอดภัย
Organic Chemistry for Environmental Science, Occupational
Health and Safety
โครงสร้างและพัน ธะเคมีของสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ การเรียกชื่อ
ประเภทของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระปฏิกิริยาไอออนิก สเทอริโอเคมี สารประกอบไฮโคร
คาร์บอน เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิ
กและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก สารประกอบฟีนอล เอมีนและสีย้อมเอโซ ตลอดจนการนาความรู้เคมี
อินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Introduction to the structures and chemical bonds of organic matter with
carbon compounds, nomenclature, types of organic chemical reactions, free radical
reactions, ionic reactions, stereochemistry, hydrocarbon compounds, benzene and
benzene derivatives, alcohols, ethers, epoxides, aldehydes, ketones, carboxylic acids and
carboxylic acid derivatives, phenol compounds, amines, and azo dyes, also applications
of organic chemistry in Environmental Science, Occupational Health and Safety
ENV2004

ชีวเคมีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
3(2-3-5)
และความปลอดภัย
Bio - Chemistry for Environmental Science,
Occupational Health and Safety
ความรู้ พื้น ฐานเกี่ย วกั บเซลล์ และออร์ แกเนลล์ รวมทั้ งโครงสร้ าง หน้าที่ สมบั ติและ
ความส าคัญของสารชีว โมเลกุ ล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฏจักรของพลั งงาน เมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล กระบวนการสังเคราะห์สารที่สาคัญ การใช้เอนไซม์ในการหมุนเวียนวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม และความเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งสารเคมี ที่ แ ปลกใน
สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ การก่ อ มะเร็ ง ตลอดจนการน าความรู้ ชี ว เคมี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานทางวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Fundamental knowledge about cells and organelles including structures,
functions, properties and importance of biomolecules. Fundamental knowledge on
energy cycle, metabolism of biomolecules, important biosynthesis, also applications of
biochemistry in Environmental Science, Occupational Health and Safety, use of enzyme
in waste recycling, genetic engineering, and xenobiotic substances – cancer relationship
in the environment
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ENV2007

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
Environmental Ecology
ความรู้ พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา ระบบนิ เ วศ พลั ง งาน ปั จ จั ย จ ากั ด วั ฏ จั ก รของสาร
ประชากร ชุ มชน การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ชีววิทยาการอนุรักษ์ การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้
งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
Basic knowledges in ecology, ecosystems, energy, limiting factors, nutrient
cycles, population, community, ecological succession, distribution, pollution, natural
resource and environmental managements, conservation biology, usage of ecological
theory to protect and revise environmental problems, introduction to GIS
ENV2008

เคมีสงิ่ แวดล้อม
3(2-3-5)
Environmental Chemistry
ความหมายและขอบเขตของเคมีสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนของสารในสิ่งแวดล้อม เคมี
น้าและมลพิษทางน้ า เคมีอากาศ เคมีดิน เคมีที่เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิต สารโลหะหนัก และสารอินทรีย์ใน
สิ่งแวดล้อม
Definition and scope of environmental chemistry, circulation of substances
in the environment, water chemistry and water pollution, air chemistry, soil chemistry,
living chemistry, heavy metals and organic matter in the environment
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ENV2009

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Mathematics and Computer for Environmental Science,
Occupational Health and Safety
คณิ ตศาสตร์ พื้น ฐาน และการใช้ คอมพิ ว เตอร์ใ นการคานวณเบื้อ งต้ น การสร้า งสู ต ร
คานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแผนภาพประเภทต่างๆ สถิติพื้นฐาน
สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการคานวณทางสถิติ การแปลงหน่วย
วัดและการคานวณพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การคานวณ
Fundamental mathematics and basic calculation and programing using
computer, the usage of computer to create diagrams and charts, fundamental statistics
for environmental science and occupational health, statistic calculation using computer,
basic unit conversion and basic calculation in environmental science and occupational
health and safety and application of computer in the calculation
ENV2010

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
วิ ธี ก ารทางสถิ ติ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวั ด แนวโน้ ม เข้ า สู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การแจกแจงปกติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะ
เป็น การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสาเร็จรูป
Statistical methods, data collection, data analysis, measure of tendency,
measure of distribution, normal distribution, probability and probability distribution,
estimation and hypothesis testing, statistical and analysis programing
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ENV2011

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
ความหมาย ความสาคัญของพลังงานต่อชีวิต ระบบนิเวศและต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม รูปแบบหรือประเภทของพลังงาน ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดารงชีวิต
พลังงานในอาหาร พลังงานในอาคาร พลังงานทดแทน แหล่งพลังงานในประเทศไทย สถานการณ์และ
วิกฤตการณ์พลังงานของโลก ความต้องการในการใช้พลังงานทางด้านต่างๆ และผลกระทบของการใช้
พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานต่ อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานอย่างยั่งยืน นโยบายพลังงานและแนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศไทย
Definition, importance of energy for life, ecosystem the economic and
social development; format or classification of energy, relation of energy and
environment for living, energy food, building energy and renewable energy, source of
energy in Thailand, situation and crisis of energy in the world, requirement for using
energy and impact of using energy in environment, energy conservation for environment,
using appropriate technology for energy sustainable conservation, energy policy and
trends of energy in Thailand
ENV2501

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Impact of Climate Change
วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ ปรากฏการณ์
เรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากธรรมชาติและการดารงชีวิตของมนุษย์
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงภู มิอ ากาศต่ อสิ่ ง แวดล้ อม ระบบนิเ วศ สิ่ ง มีชี วิ ต การจั ด การเพื่ อ ลด
ผลกระทบ สิทธิในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
Science of climate change, the transmission of solar energy, greenhouse
effect, greenhouse gas, climate change caused by natural and human living that affect to
ecology and living things, the reduced influence the consequence, the released right of
greenhouse gas, carbon credit according to regulations
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ENV2701

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
3(2-2-5)
Human Anatomy and Physiology
โครงสร้างของ เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การเจริญและ
พัฒนาของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ บทบาทหน้ าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ
กระบวนการเมแทบอลิซึ่ม การควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ
Structure of human cells, tissues, organs, and systems, embryology and
development of human tissues and organs, functions and mechanisms of human body
systems, metabolism, balance control to maintain normal physiological state
ENV2702

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Occupational Health and Industrial Safety
ความหมายและความสาคัญของอาชีวอนามัย ขอบเขตของการดาเนินงานอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อมในการทางาน โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทางาน
การยศาสตร์ หลั กการจั ดการอาชีว อนามัย และความปลอดภัย อุป กรณ์ปูอ งกันอัน ตรายส่ ว นบุคคล
หน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
The definition and scope of occupational health and safety, occupational
diseases and occupational accidents, occupational safety, ergonomic, concept of
occupational health and safety, personnel protective equipment, organization involving
with occupational health and safety, law and regulations involving with occupational
health and safety
ENV2703

การยศาสตร์
3(2-2-5)
Ergonomics
บทน าการยศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ การวัดขนาดสั ดส่ว นของ
ร่างกายมนุษย์ ชีวกลศาสตร์ การวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์ การออกแบบสถานีงาน ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากปัญหาการยศาสตร์
Introduction of ergonomics, environmental ergonomics in an office
workplace, anthropometry, basic of biomechanics, ergonomic assessment, workstation
design, ergonomic effects on humans
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ENV2704

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ทักษะในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Technology Skills
เทคโนโลยี พื้ น ฐานในงานอุ ต สาหกรรม งานระบบอาคาร งานไฟฟู า เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความปลอดภัยในการทางาน และการประยุกต์ใช้ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Fundamental technologies in industries, building systems, electrical works,
information technology, work safety, and applications in industrial technology
ENV2705

วิศวกรรมพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
Basic Engineering 1
ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ แบบทางวิศวกรรม ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
Fundamentals of engineering, engineering drawing, specific knowledge of
civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, industrial engineering,
chemical engineering, environmental engineering, process control system
ENV2706

วิศวกรรมพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
Basic Engineering 2
สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ มิติและระบบหน่วยทางวิศวกรรมศาสตร์ สมบัติทางกลของวัสดุ
อนุภาคในบรรยากาศ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล
Mathematical symbols, dimension and units system of engineering,
mechanical properties of materials, particles in the atmosphere, thermodynamics, fluid
mechanics
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ENV2801

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Management
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปัญหา
สถานการณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ ระบบนิ เ วศ แนวทางการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Definition, importance and classification of natural resources and
environmental; the problem, situation of natural resources and environmental to impact
for ecosystem, natural resources and environmental conservation, participation of
government, private sector and population for natural resources and environmental
management, direction and policy of natural resources and environmental management,
natural resources and environmental management for sustainable development
ENV2802

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Laws for Environmental Science, Occupational Health and Safety
ความสาคัญของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย นโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อม
The importance of environmental laws, related laws for safety,
occupational health and working environment, problems in implementing laws, policies
and measures on the environment, organizations related to environmental management
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ENV2805

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3-5)
Biodiversity Conservation
ความหมาย ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ ความสาคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบของ ความเสื่อมโทรมของความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีส ารคาร์ตาเฮนาด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ การได้ป ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรักษ์และการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ศึกษา
Definition, classification and importance of biodiversity, causes of
biodiversity loss and impact of decadent biodiversity, convention on biological diversity,
Cartagena Protocal on biosafety, the benefits from biodiversity, conservation and
management biodiversity guidelines, survey biodiversity for conservation of study area
ENV2806

การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
3(2-3-5)
Participatory Development for Community Environmental
Management
ความหมาย หลักการ และวิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมแบบต่างๆ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การฝึกปฏิบัติจริงโดยการมอบหมายให้ผู้ เรียนร่วมมือกันจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมประเภทต่างๆ ในชุมชน ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและลักษณะของกลุ่มเปูาหมาย เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
The definition, principles and how to create a participatory process, types
of participation, require cooperation activities with the participation of various types in
the community, accordance with the terms and nature of the target, aiming to promote
participatory learning process of natural resource and environment management
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ENV2901

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย
3(2-3-5)
Solid Waste Control and Management
การวิเคราะห์ปัญหามูลฝอย การเก็บ การขนส่ง เทคนิคการบาบัดและกาจัด ผลกระทบ
ต่อสภาวะแวดล้อม มาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบมลพิษ การวางแผนปูองกันและ
จัดการ การลด/และการนากลับมาใช้ใหม่ การฟื้นฟูสภาพ การจัดการองค์กรรับผิดชอบในการจัดการและ
ควบคุมมูลฝอย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและควบคุมมูลฝอย ปฏิบัติการวิเคราะห์มูล
ฝอย ประเภท องค์ประกอบทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี
Solid waste problem analysis, collection, transport, treatment and disposal
techniques for solid waste, the impact on the environment, legal environment, pollution
monitoring, planning and management, reduce, re-use and recycling, restoration,
organization responsible for the management and control of solid waste, the
participation on waste management and control, the laboratory analysis of the physical,
biological, chemical waste
ENV2902

การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-3-5)
Air Pollution Control
มลพิษทางอากาศ สารมลพิษทางอากาศ การแพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งกาเนิด การควบคุมการปล่อยสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิด อุปกรณ์ควบคุมอนุภาคฝุุนและ
ก๊าซ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศในอุตสาหกรรมต่างๆ การตรวจวัดสารมลพิษทาง
อากาศ การจัดการปัญหา PM 2.5
Air pollution, air pollutant, air pollutant dispersion from source, air
pollution control from source, particulate matter and gas device control and application
to industrial air pollution control, air pollutant measurement, PM2.5 management
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ENV2905

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3(2-3-5)
Noise Pollution and Vibration Control
เสียง มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ผลกระทบของมลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน การวิเคราะห์เสี่ยง การตรวจวัดระดับเสียงและการประเมินการสั่นสะเทือน เสียงในชุมชน
เสียงรบกวน การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน การควบคุมมลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน หลักการและการประยุกต์แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุม
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise pollution and vibration, noise pollution and vibration impact, noise
pollution and vibration analysis, noise and vibration level measurement, community
noise pollution, annoy noise, noise pollution impact assessment, industrial noise
pollution control, noise and vibration modeling and application to noise pollution and
vibration control and management
ENV2906

การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Substance and Hazardous Waste Management
ความหมายและการจาแนกประเภทของสารอันตรายตามหลักสากล การจัดเก็บสาร
อันตรายหลักการจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย บรรจุภัณฑ์และการขนส่งสารอันตรายและของ
เสียอันตราย เทคโนโลยีการบาบัดและการกาจัดของเสียอันตราย สถานการณ์เกี่ยวกับสารอันตรายของ
ประเทศไทย กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย
The definition of hazardous substance and hazardous waste, identification
and characteristic of hazardous substance and hazardous waste, hazardous substance
and hazardous waste collection, principle of hazardous substance and hazardous waste
management, packaging and transportation of hazardous substance and hazardous
waste, technology of hazardous waste treatment and disposal, current situation of
hazardous waste in Thailand, hazardous substance and hazardous waste laws and
regulations
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ENV2907

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
Geo-Informatics Technology for Environmental Science
หลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (GPS) การรับรู้จากระยะไกล (RS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เพื่อศึกษาการได้มาของข้อมูลในแต่ละรูปแบบ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย
และการนาเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยซอฟต์แวร์ที่เ กี่ยวข้องกับการทางาน การจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เพื่อนาไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Fundamental principles of geo-information technology which is inclusive
of ―Global Positioning System (GPS)‖ technology, Remote Sensing (RS), and Geographic
Information System (GIS) to obtain data, data management, data analysis, data
interpretation, and the presentation of spatial data by selecting and operating geoinformatics related software which is used to analyse and apply to natural resource and
environmental work
ENV3003

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Statistics and Research Methodology for Environmental
Science, Occupational Health and Safety
ประเภทและลักษณะเฉพาะของสถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตั้งคาถามวิจัยและสมมติฐาน การทบทวนเอกสาร การ
ออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้ อ มู ล ทางสถิ ติ การเขี ย นรายงานผลการวิ จั ย
จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย การใช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ ที่ เ หมาะสมกั บ รู ป แบบการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล
Types and characteristics of descriptive statistics, inferential statistics,
research process on the environmental science, occupational health and safety, research
questions and hypotheses, literature review, the quantitative research design, qualitative
research design, the creation of research tools and examination of their quality, data
collection, analysis and interpretation of data, writing the research report, ethics of
researcher, appropriate application of statistical techniques to each specific research for
environmental science, occupational health and safety, use of statistical information
processing
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ENV3004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
Environmental Models
แคลคูลั ส พื้น ฐานส าหรับ แบบจาลองทางสิ่ งแวดล้ อมและการใช้ คอมพิว เตอร์ในการ
คานวณเบื้องต้น การนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้าผิวดิน น้า
ใต้ดิน อากาศ ระบบนิเวศ
Basic calculus for environmental models and its basic calculation using
computer, the application of mathematical models for evaluation of environmental
quality in the field of surface water, ground water, air pollution, and ecosystem
ENV3005

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
Environmental Microbiology
ความรู้ พื้ น ฐานทางด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาสิ่ ง แวดล้ อ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจุ ลิ น ทรี ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อม บทบาทของจุลินทรีย์วัฏจักรแร่ธาตุ จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางน้า จุลชีววิทยาทาง
อากาศ จุลินทรีย์กับการบาบัดน้าเสีย ดัชนีคุณภาพน้าทางชีวภาพ จุลินทรีย์กับสารมลพิษสิ่งแวดล้อม
จุลินทรีย์กับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ และการปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
The fundamental of environmental microbiology, relationship between
microorganisms and environment, microorganisms role in ecology, soil microbiology,
aquatic microbiology, aero microbiology, microorganisms with wastewater, microorganism
indicator for water quality, microorganisms for bioremediation and environmental
microbiology laboratory
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ENV3007

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Toxicology
สารพิษในสิ่งแวดล้อม หลักการพิษวิทยา กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การติดตาม
ตรวจสอบและเคราะห์สารพิษ การประเมินความรุนแรงของสารพิษ การประเมินความเสี่ยง และการ
ควบคุมความเป็นพิษ
Toxic substances in the environment, principle of toxicology, the
mechanism of toxicity of pollutants in the environment, the transformation of toxins in
the environment, the effects of toxins on the human health and the environment,
monitoring and analyzing of toxins, evaluation of the severity of toxic substances, risk
assessment and control of toxic substances
ENV3011

ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Educational Success
วิชาภาษาอังกฤษเพื่ อเสริมทักษะการเรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยสนับสนุนทักษะ
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น ประสบความส าเร็ จ ในการสอบ SSRU-TEP วิ ช านี้ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน รวมถึงการฟัง การอ่าน ไวยากรณ์และคาศัพท์เพื่อการสื่อสาร
English for educational success program endeavor to help students
achieve satisfactory or above score in the SSRU-TEP examination, this subject will help
improve students‖ everyday English and raise students‖ general English levels including
listening, reading, grammar and structure, vocabulary and visual language
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ENV3204

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางเคมีและการตรวจวัด
3(2-3-5)
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Chemical Environmental Quality Analysis and Industrial
Hygiene Measurement
วิธีการ และเครื่องมือในการสารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนสารวจข้อมูล วิธีการ
เก็บ ตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง หลักการทางเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคสนามและ
ภายในห้องปฏิบัติการ หลักการ และวิธีประเมินสิ่งแวดล้อมในการทางาน การประเมินความร้อน แสง
และเสียง ความสั่นสะเทือน การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
จากการสารวจ
Methods and tools for environmental quality monitoring, planning, data
collection methods, sampling, sample treatment environmental quality analysis in the
field and laboratory, working environment evaluation, heat, light, and noise, vibration,
sampling of chemicals in the air, principles of sample analysis and interpretation of
working environment measurement, data analysis and data presentation from the
monitoring
ENV3402

การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
1(0-2-1)
และความปลอดภัย
Seminar in Environmental Science, Occupational Health
and Safety
การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
แนวความคิด ผลงาน ข้อมูล หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดารงชีวิต
และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ แล้วนามาอภิปรายเพื่อประโยชน์
ในการศึกษาเพิ่มเติมหรือนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
Report on the environmental problem, the using technology and new
invention, ideas, works, data, and the social change that affect the living and health, to
study and additional research from many sources and bring them to apply appropriately
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ENV3403

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
3(0-9-3)
และความปลอดภัย
Research Project for Environmental Science, Occupational Health
and Safety
การปฏิบัติการศึกษา วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เพื่อนาผลที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลงานและเขียน
รายงานผลการวิจัย
Self-research and experimental study on selected topic related to for
environmental science and technology, occupational and safety, the first interpretation,
data collecting, analysis and synthesis, presentation, discussion, research writing and
research evaluation for studying the knowledge involved in biology or environmental
science and technology and its application
ENV3404

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90)
Preparation for Training
การเตรี ย มความพร้ อมของผู้ เรีย นก่อนออกฝึ กงานในสถานที่จริง การพัฒ นาทักษะ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การฝึกงานโดยปฏิบัติในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับงานในวิชาชีพ หรือจัดสัมมนาเพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม
Students practice carrying self-guided research in environmental science
and technology, occupational and safety with the guidance of an expert, for
developmental skills and self-confidence before actual work, including applied biological
techniques or environmental science and technology in laboratory and field experiment
for professional biologists
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EN3406

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(90)
Preparation for Co-operative Education
การปฏิบั ติการเตรี ย มความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ แนวคิด
เกี่ย วกับ สหกิจ ศึกษา กระบวนการขั้นตอนของ สหกิจศึกษา การบูรณาการองค์ความรู้ภ าคทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทางานของหน่วยงาน
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ให้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมขององค์กรและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
The operational readiness skills before working in the establishment,
concepts of co-operative education were step process of knowledge, integrating
cognitive theory to practical application in simulated situations and to identify the
problem in the operation of government agencies and the private sector, learning of the
culture of enterprise and to be practice earn entrepreneurship skills
ENV3502

การจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
3(2-3-5)
Sustainable Soil and Land Use Management
ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับทรัพยากรดิน องค์ประกอบของดิน คุณสมบัติของดิน หลั กการ
สารวจดินเบื้องต้น หลักการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น ความหมายของการใช้ที่ดินและหลักการจาแนก การใช้
ที่ดิน ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ผลกระทบจากการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
General knowledge about land resources and land use management,
principles of soil survey and preliminary soil analysis regarding soil and land use in the
environment, the deterioration of soil resources and land due to human land use, the
effect of different types of land use on the environment, land preservation and
management, international land loss equation, the integration of all fundamental
information - environment, social, and economical aspects, sustainable land use design
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ENV3504

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การสารวจติดตามสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ
3(2-3-5)
Environmental Bio - Monitoring
หลักการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ประเภทและระดับของตัว ชี้วัดทาง
ชีวภาพ การจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตทางอนุกรมวิธานเพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ
ดินทางชีวภาพ การติดตามตรวจสอบดิน แหล่งน้าและอากาศทางชีวภาพ
The principle of environmental monitoring, the category of environmental
monitoring, environmental biomonitoring; bio – indicator, bio-indicator level, taxonomy
and classification for environmental quality assessment, biomonitoring for soil, water and
air
ENV3704

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
3(2-2-5)
Industrial Process and Hazards
แนวคิดการออกแบบโรงงานให้ปลอดภัย ทาเลที่ตั้งของโรงงาน กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม การจาแนกวัตถุดิบสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการ
ปูองกันอันตรายและการควบคุม
Concepts of safety plants design, plant location, industrial manufacturing
process, classification of raw materials, chemicals in process, problem and potential
hazards, methods of hazard prevention and control
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ENV3803

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3(2-3-5)
Environmental and Health Impact Assessment
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE และ EIA) การทา EHIA ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
ผลกระทบและการวิเคราะห์ ผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาโครงการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการทางการเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาการคิดมูลค่า
ทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Climate change issues that conforms to the initial environment problem;
initial environmental examination and environmental impact assessment; using EHIA
method in order to estimate the effect of environment and social (SIA); especially
people in community get participate in the estimated effects and find out the results by
HIA method then make up the report of the strategic effect of environment in cause of
researching the environmental impact assessment; the analysis of environment issues by
the fundamental economics in cause of researching the environmental valuation
ENV3807

การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
Map for Natural Resource and Environmental Management
ชนิดและประเภทของแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ พื้นฐานความรู้ทางการอ่านและ
การออกแบบแผนที่ การเก็บข้อมูลและการแสดงข้อมูลทั้งทางกายภาพและสังคมในแผนที่ การใช้แผนที่
และการออกแบบแผนที่ เ พื่ อ การศึ ก ษาสถ านภาพของทรั พ ยากรและวางแผนการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Types, categories and composition of map, basic knowledge of reading
and creating maps, data storage and display of data in both physical and social maps,
using the maps to study the status of the resources, planning of natural resources
management for environmental science
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ENV3809

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
3(2-3-5)
Community Environmental Management
ความหมายชุมชน การแบ่งประเภทชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
การวิเคราะห์ ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมในชุมชน หลักการ แนวคิดและรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
The definition of community and classification of community, natural
resources and environment in the community, environmental problem analysis,
principles, concepts and models of community environmental management, promoting
the participation, environmental management planning that consistent with the needs
of the community
ENV3811

การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
3(3-0-6)
System Approaches to Environmental Management
ความหมายของสิ่ งแวดล้ อมและระบบสิ่งแวดล้ อม การเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้ อม
แนวคิดและวิธีการเชิงระบบ ทฤษฎีร ะบบและการสั งเคราะห์ การจัดการสิ่ งแวดล้ อมเชิงระบบ การ
ประยุกต์ความรู้พื้นฐานของระบบไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาแนวทางและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยพิจารณาครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
The definition of environmental, environmental systems, environmental
changes, systems concepts and approach, systems theory, systems synthesis, systems
management, environmental management systems, applications of systems theory,
systems approach and systems management to identify significant problems, formulate
guidelines, a management system to environmental management systematically for
environmental sustainability by covering the economic, social and environmental aspects
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Environmental Management for Ecotourism
องค์ประกอบและประเภทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเภทของแหล่งธรรมชาติเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ย ว เทคนิ คการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริการทางนิเวศเพื่อการ
ท่องเที่ยวการจัดการที่พักแรมเชิงนิเวศ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคการสารวจและ
วิจัยเพื่อการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การศึกษา
ภาคสนาม
Principle of ecotourism, nature sites for ecotourism, tourism impact
assessment, carrying capacity, environmental techniques for ecotourism, ecosystem
services for tourism, eco-lodge management, ecotourism activities, survey and research
techniques for ecotourism management, ecotourism case studies, field study
ENV3813

ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Standard Systems for Environment, Occupational and Safety
ความหมาย ความส าคั ญ ของระบบมาตรฐานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบมาตรฐาน
ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานการจัด การสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (ISO45001) และระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
(ISO17025)
Meaning and importance of the environmental standard system and the
standard system for occupational health and safety, environmental management
standard system (ISO14001), occupational health and safety standard system (ISO45001)
and laboratory standard system (ISO17025)
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ENV3815

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
เทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติ
3(3-0-6)
Disaster Management Technology
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและนิยามของภัยพิบัติ อันตราย ความเปราะบาง ความ
เสี่ยง การรับมือกับภัยพิบัติและการพัฒนารวมถึงการจัดการภัยพิบัติ ประเภท แนวโน้ม สาเหตุ ผลกระทบ
และการควบคุมภัยพิบัติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเตรียมความ
พร้อมรองรับภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการภัยพิบัติ
Understanding the concepts and definitions of disaster, hazard,
vulnerability, risk, capacity - disaster and development, disaster management, types,
trends, causes, consequences and control of disasters, disaster management cycle,
disaster risk reduction and preparedness, disaster management in Thailand, applications
of science and technology for disaster management
ENV3816

การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
3(2-3-5)
Introduction to Remote Sensing
ประวัติและหลักการเบื้องต้นของการสารวจข้อมูลระยะไกล การสารวจข้อมูลธรรมชาติ
ด้วยดาวเทียม ประวัติของดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม การแปลภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ประโยชน์
จากภาพดาวเทียมในงานด้านภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการและตรวจสอบข้อมูลในภาคสนาม
History and fundamental principles of remote sensing data, exploring
nature using the satellite data, the history of satellites, satellite image data
interpretation, the application of satellite image data in the geographical field, fieldwork
and data examination
ENV3903

การควบคุมมลพิษทางน้า
3(2-3-5)
Water Pollution Control
น้า ความหมายและลักษณะของมลพิษทางน้า อิทธิพลและอันตรายจากมลพิษทางน้า
ศึกษารูปแบบการควบคุมมลพิษทางน้าจากแหล่งกาเนิดชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และแหล่งน้าผิว
ดินในธรรมชาติ การตรวจสอบคุณภาพน้าเพื่อการควบคุมมลพิษทางน้า ข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ
ควบคุมมลพิษทางน้า
Water and wastewater characteristic, influence and waste water impact,
the guidelines for the controlling and monitoring water pollutant from domestic and the
others point source, the criteria for design and wastewater control
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(2-3-5)
Wastewater Treatment Technology
องค์ประกอบของน้าเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบาบัดน้าเสียแบบต่างๆ การเลือกใช้
เทคโนโลยี การบ าบั ด น้ าเสี ย ให้ เ หมาะกั บสภาพพื้ น ที่แ ละลั ก ษณะน้ าทิ้ง มาตรฐานน้ าทิ้ งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และชุมชน การวางแผนจัดการคุณภาพและการออกแบบระบบบาบัดน้าเสียพื้นฐาน
Characteristic of waste water, types of waste water treatment for the
water standard and disposal water standard for the industrial waste water and domestic
waste water, planning and managing for the basics design waste water plant
ENV3908

มลพิษทางดินและน้าใต้ดิน
3(2-3-5)
Soil and Groundwater Pollution
กระบวนการทางเคมี ชีว วิทยาและฟิสิ กส์ ข องมลพิษ ทางดิน แหล่ งที่ม าของสารพิ ษ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางชีววิทยาของสารพิษต่างๆ การเคลื่อนย้ายของสารพิษ แนวทาง
ปูองกันและควบคุมมลพิษในดิน การเกิดน้าใต้ดิน ธรณีวิทยาของชั้นน้าใต้ดิน ส่วนประกอบและคุณภาพ
ของน้าใต้ดิน แหล่งที่มาของสิ่งปนเปื้อน การเคลื่อนที่และเส้นทางของสิ่งปนเปื้อนภายในชั้นน้าใต้ดิน การ
แก้ไขและชาระล้างเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้าใต้ดิน
Physical, chemical, and biological processes of soil pollutants, sources of
pollutant, abiotic and biotic factors on changing pollutant structures, fate and transport
of pollutants, protections and controls of soil pollutant, formation of groundwater,
geology of aquifer, components and quality of groundwater, site remediation and
recovery of groundwater from pollutants
ENV3909

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
Pollution Control Technology and Environmental Remediation
ปัญหามลพิษ ต่างๆ ที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการควบคุมมลพิษ
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ เสียง ขยะมูล ฝอยและกากของเสียอันตราย การติดตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
Guidelines for the control of various pollutants and cause of
environmental impacts such as wastewater, air and noise pollution, solid waste and
hazardous waste; the effective technology for pollution control and remediation
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
เทคโนโลยีสะอาด
3(3-0-6)
Clean Technology
หลั ก การและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด ของเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ส ะอาด ปั จ จั ย
ขั้นตอน ปัญหาอุปสรรคที่นาไปสู่ความสาเร็จในการนาเทคโนโลยีสะอาดและการนาไปใช้งาน การพัฒนา
เทคโนโลยีสะอาด วิธีการแยกสารมลพิ ษที่เกิดจากกระบวนการผลิต วิธีลดมลพิษที่แหล่งกาเนิด และการ
นากลับมาใช้ใหม่
Principle and theory and concept of clean technology (CT) of production;
factors, processes, and problems of CT application; development of CT; separation of
pollutant from production processes; reduction of pollutant at its sources; waste
recovery and recycle
ENV3912

การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับภาคอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Environmental Management for Industrial Sector
ปั ญหาสิ่ ง แวดล้ อ ม และมลพิษ สิ่ ง แวดล้ อมจากอุต สาหกรรม กฎหมายสิ่ งแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้อง การจั ดการน้าเสีย การจัดการสารอันตรายและของเสี ยอันตราย การจัดการกากและขยะ
อุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
Environmental problems and environmental pollution from industry,
related environmental laws, wastewater management, hazardous substances and
hazardous waste management, Industrial waste and waste management, air and noise
pollution management
ENV4011

กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
3(0-6-6)
Environmental Case Studies
การดู ง านในสถานประกอบการณ์ ห รื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละอภิ ป ราย
ประเด็นปัญหาในเชิงวิชาการทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน
To observe places of work and various other business situations, to
analyse and discuss academic issues concerning environmental pollution, sustainable
management of natural resources, ecosystem restoration, the issue of energy
conservation, renewable energy and natural disasters, as well as environmental issues
that are of current interest
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ENV4401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws
จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
และกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและปูองกันโรค การ
คุ้มครองสวัสดิภาพและอนามัยของประชาชน การฟื้นฟู สุขภาพและช่วยเหลือผู้พิการ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานสาธารณสุขในองค์การปกครองท้องถิ่น
Ethics, constitutional law pertaining to public health and law for consumer
protection, health promotion, disease prevention and control, health and safety
protection, rehabilitation and handicapped assistance, laws related to administration of
local health organization
ENV4405

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(350)
Professional Training
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENV3404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การปฏิบั ติและเรี ยนรู้ในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีการดาเนินงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้ อม อาชีว อนามัยและความปลอดภัยเพื่อเป็นการเรียนรู้
กระบวนการ ขั้นตอน และการปฏิบัติต่างๆ ในการทางานจริงพร้อมทั้งมีการนาเสนอผลงาน และรายงาน
เป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกงานแล้ว
Prerequisites enrollment : ENV3404 Preparation for Training
Professional fieldwork training at workplace in environmental science and
technology field, occupational and safety, development of knowledge, skills, attitudes
and practical approaches on biological techniques, presentation of the training and
academic report writing
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ENV4407

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
สหกิจศึกษา
6(560)
Co-operative Education
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENV3406 การเตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบั ติงานเต็มเวลา ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยมีลักษณะงานในสาขาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งสถานประกอบการมอบหมายเพื่อฝึกและเรียนรู้การ
ทางานจริง
Prerequisites : ENV3406 Preparation for Co-operative Education
Practical training in appropriate sectors with co-operative organizations for
a minimum of 4 months, activities to prepare students for professional training in
environmental science, occupational health and safety field, through training in
information services organizations, administrative work, technical work and service work
ENV4707

อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้าสะอาด การ
จัดการน้าเสีย การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษด้านอากาศ เสียงและแรงสั่นสะเทือน
ผลกระทบของมลพิษด้านต่างๆ ต่อสุขภาพอนามัย ปฏิบัติการภาคสนามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน และการจัดการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในระหว่างเกิดและภายหลังการเกิดภัยพิบัติ
Principles of environmental health, water supply, wastewater
management, solid waste and sewage management, air pollution, sound and vibration
control, impact of pollution on health, field operations environmental health in
household level, in community, and environmental health operation in community,
sanitation environmental management in occurring disaster and after occurring
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ENV4708

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
หลักการระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
Principles of Occupational Health Epidemiology
หลักการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษา
ทางระบาดวิทยา การเฝูาระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา และการประยุกต์หลักการทางระบาด
วิทยาในงานสาธารณสุข
Principles of epidemiology, nature of diseases, measurement in
epidemiology, study design in epidemiology, surveillance and investigation of
epidemiology, application of epidemiological concept in public health
ENV4709

การจัดการสุขภาพและการปฐมพยาบาล
3(2-2-5)
Health Management and First Aids
ความหมายและความสาคัญของการจัดการสุขภาพ การดูแลสุขภาพ กาย ใจ สั งคม และ
ปัญญา หลักและแนวคิดการดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพ การควบคุมและปูองกันโรค การปฐม
พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ
ความหมายและขอบข่ ายของการปฐมพยาบาล การช่ว ยเหลื อ ผู้ ปุ ว ยเบื้อ งต้ น และการสาธิต และฝึ ก
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลแบบต่างๆ
Definition and significance of health management, health care, body,
mind, society, and wisdom, principles and concepts in health care, health promotion as
well as disease control and prevention, first aids, physical rehabilitation, health
promotion health service system and health insurance, definition and scope of first aids
primary casualty rescue, first aids demonstrate and practice
ENV4710

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Industrial Hygiene
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมการทางาน
อัน ตรายจากปั จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล้ อมการทางาน อันตรายปั จจั ยทางเคมี อั นตรายปัจ จัย ทางกายภาพ
อันตรายปัจจัยทางชีวภาพ และการยศาสตร์ หลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตระหนักถึงอันตราย
การประเมินอันตราย และการควบคุมอันตราย
Fundamental concepts of industrial hygiene, importance of working
environment, hazards from environmental factors chemical hazards, physical hazards,
biological hazards and ergonomics, principles of industrial hygiene, recognition of
hazards, evaluation of hazards and control of hazards
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ENV4711

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
พิษวิทยาอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์
3(2-2-5)
Toxicology and Occupational Medicine
หลักการทั่วไปทางพิ ษวิทยา กลไกการเกิดพิษ การเกิดพิษแบบเฉียบพลั นและแบบ
เรื้อรัง การเกิดลูกวิรูป การก่อกลายพันธุ์ และการเกิดมะเร็ง กลไกการกาจัดสารพิษออกจากร่างกาย
สารพิษและแหล่งกาเนิดสารพิษที่พบในสภาพแวดล้อม การประเมินการสัมผัสสารพิษ
Principles of toxicology, mechanism of toxicity, acute and chronic effect of
toxicity, teratogenicity, mutagenicity, and carcinogenicity, mechanism of excretion,
toxicants and their sources in environment, evaluation of expose
ENV4712

สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทางาน
3(2-2-5)
Environmental and Work Physiology
กลไกการทางานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อม ทั้งทางร่างกายและจิตใจในการ
ทางาน ความสามารถในการทางานของมนุษย์และข้อจากัดในการทางานอันเนื่องมาจากปัจจัยในร่างกาย
เอง การประเมินค่าความสมบรูณ์ของร่างกาย และความเมื่อยล้าของร่างกายจากการทางาน การสร้าง
สภาวะการทางานที่ถูกต้อง
Mechanism of human body under working environment in terms of
physical and mental conditions, capabilities and limitations of human work due to
internal factors, evaluation of body integrity and fatigue from work, creation of right
working condition
ENV4713

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Safety Engineering
มาตรการด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการควบคุมการทางาน การตรวจสอบตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมี เครื่องจักร อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้าย หม้อไอน้า ไฟฟูา
Engineering measures for control and inspect of work condition based on
safety standard to increase safety of workers working with chemical substance, machine,
material handling equipment, stream boiler, electric, and other mechanics
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ENV4714

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
หลักความปลอดภัยในการทางานและเทคนิคการตรวจสอบ
3(2-2-5)
Principles of Work Safety and Inspection Technique
ความหมาย สาเหตุ ลักษณะและมูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการบริหารงานความ
ปลอดภัย ในสถานประกอบการ การกาหนดแผนงานและกิจกรรมความปลอดภัย การสอบสวนและ
รายงานอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัย หลักการวิเคราะห์งาน มาตรฐานการทางานเพื่อความ
ปลอดภัย
Definition, the nature and cause of the accident, principles of safety
management in enterprises, safety plans and activities, investigation and accident
reports, checkup and job safety analysis, safety standard operation procedure
ENV4715

การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Fire and Emergency Prevention in Industry
นิ ย ามด้านอัคคี ภัย กฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง ทฤษฎี การเกิด ไฟ วั ตถุอั นตรายกั บการเกิ ด
อัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงมือถือ ระบบดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ การจัดทาแผนฉุกเฉิน
และฝึกซ้อมโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน
Definitions of fire, fire protection order, fire theory, hazardous substance,
fire alarm systems, fire extinguishers, fire suppression, means of egress, emergency
response and emergency plan
ENV4716

การควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene Control
การควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทางาน เสียง ความสั่นสะเทือน แสงสว่าง
และมลพิษต่างๆ องค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้เกิดมลภาวะ การตรวจวัดและวิเคราะห์ ค่ามาตรฐานมลพิษ
ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ พืช และสัตว์ หลักการควบคุมและปูองกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Control of hazardous working environments noise pollution, vibration,
light, and others, major pollutants and their composition, pollution measurement and
analysis, standard values, health impact on human, plants, and animals, principles of
prevention and control and related legislation

82
รหัสวิชา
ENV4717

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
วิศวกรรมการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Ventilation Engineering
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศ ชนิดของการระบายอากาศ หลักการระบาย
อากาศแบบทั่วไป แบบเจือจาง และแบบเฉพาะที่ การระบายอากาศเพื่อปูองกันอันตรายจากสารพิษ การ
ระเบิ ดและอัคคีภัย การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ หัว ดูด ท่อระบายอากาศ พัดลม และ
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ
General knowledge about ventilation, types of ventilation, principles of
general ventilation, dilution ventilation and local exhaust ventilation, ventilation for
airborne hazard substances control, explosion and fire prevention, design of local
exhaust ventilation system, hoods, ducts, fans, and air cleaners
ENV4718

การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
และความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Risk Assessment and Management
การชี้บ่งอันตรายและการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเทคนิค เช็คลิสต์ เอฟทีเอ ฮาซอพ
วอทอีฟ อีทีเอ และเอฟเอ็มอีเอ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
Hazard indentification and risk analysis using checklist technique, FTA
technique, HAZOP technique, ―What-if‖ technique, ETA technique and FMEA technique,
risk assessment and management
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ENV4719

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมาย
3(3-0-6)
การพัฒนาที่ยั่งยืน
Industrial Psychology and Organizational Behavior towards
Sustainable Development Goals
หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมการทางานและปัญหา
สุขภาพจิตในอุตสาหกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการทางาน ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม
การอบรมและพัฒนาบุคลากร เทคนิคการจูงใจ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา
Principles and concepts of industrial psychology, working conditions and
mental health problems in industries, individual differences in work, values, attitude and
behavior, training and personal development, persuasive technique, making good
relationships among persons in organization, sustainable development goals, good
health and well-being towards sustainable development goals, case study
ENV4808

กฎหมายแรงงานและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 2(2-0-4)
ระดับชาติและนานาชาติ
Labor Laws, National and International Standards in
Safety and Occupational Health
กฎหมายแรงงาน ความสาคัญขอบเขต การพัฒนา และวิวัฒนาการของกฎหมายและ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศและต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ
ประเทศต่างๆ ในยุโรป
Labor laws Importance, scope, development and evolution of national
and International laws and standards in safety and occupational health USA, Japan and
European countries
MAT1411

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ฟังก์ชัน กราฟ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย การ
อินทิเกรตเบื้องต้น อินทิกรัลจากัดเขต การประยุกต์อนุพันธ์
Analytic geometry in straight lines and conic sections, limits and
continuity, derivative of algebraic functions and transcendental functions, basic integral,
Definite integral, using a computer program to solve mathematical problems

84
รหัสวิชา
MAT1412

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : MAT1411 แคลคูลัส 1
ลาดับและอนุกรม เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัล อนุพันธ์และ
อินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์และอินทิกรัลฟังก์ชันเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์
Prerequisites : MAT1411 Calculus 1
Sequences and series, Techniques of integration, applications of
definite integral, derivatives and integrals of multivariable function, limits and
continuity of multivariable function, derivatives and integrals in polar
coordinate, parametric equations, basic ordinary differential equation and
application, using a computer program to solve mathematical problems
PHY1111

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics 1
การวัด หน่วย เลขนัยสาคัญ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน มิติ 1
มิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กาลัง พลังงาน โมเมนตัมและการชน สมบัติของ 2 การเคลื่อนที่ใน
ของแข็งและของเหลว การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย คลื่นและคล ื่นเสียง ความร้อนและผลของ
ความร้อนที่มีต่อสสาร การถ่ายเทความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
Measurement, unit, significant, scalar and vector quantities, onedimensional motion, two-dimensional motion, Newton's laws of motion, work, power
and energy, momentum and collisions, properties of solids and liquids, simple harmonic
motion, waves and sound waves, heat and effect of heat on the matter, heat transfer,
kinetic theory of gas, introduction to thermodynamics

85
รหัสวิชา
PHY1112

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน : PHY1111 ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการเรื่อง การวัดความแม่นยาและความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย ปริมาณสเกลาร์
และเวคเตอร์ ตาแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุล งาน กาลัง พลังงาน
กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุ่นของวัตถุ คลื่นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน
หลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์ การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะและการถ่ายเทความร้อน
Prerequisites or concurrent enrollment : PHY1111 Physics 1
Experiments based on measurement and accuracy of measurement, unit,
scalar and vector quantities, position and motion of objects, Newton's laws of motion,
equilibrium, work, power and energy, momentum and energy conservation, material
elasticity, mechanical waves, phenomena in heat, basic principles of thermodynamics,
expansion, phase transition and heat transfer

86
3.2 ชื่อ – สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

1. นางสาววลัยพร
ผ่อนผัน
312010175xxxx

ผู้ช่วย

ภาระการสอน

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ

ภาระงานสอน ภาระงานที่จะมี
ที่มีอยู่แล้ว
ในหลักสูตรนี้
12

12

86

- ปร.ด. (การสารวจ
- Phonphan, W., and Thanakunwutthirot, M. (2019).
ระยะไกลและระบบ
ศาสตราจารย์
Application of remote sensing and GIS for assessing
สารสนเทศภูมิศาสตร์)
crop water demand. Proceeding. ACM IEEA '19
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
Proceedings of the 8th International Conference on
เ อ เ ชี ย พ . ศ . 2 5 5 7
Informatics, Environment, Energy and Applications.
(หลักสูตรนานาชาติ)
(16 - 19, March), (pp. 59-62).
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์
ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม ) - Phonphan, W. (2018). The study the Volumetric Soil
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
Moisture through Microwave Remote Sensing.
มหาวิทยาลัย
Advanced Science Letters. 24(7, Jul), (pp. 5351-5354).
พ.ศ. 2547

ชม./ภาคการศึกษา

87

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

1. นางสาววลัยพร
ผ่อนผัน (ต่อ)

ภาระการสอน

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- วท.บ. (ปฐพีวิทยา)

ชม./ภาคการศึกษา
ภาระงานสอนที่ ภาระงานที่จะมี
มีอยู่แล้ว
ในหลักสูตรนี้

- Phonphan, W., Diep, N.T.H., and Korsem, T. (2018).
Determination aquaculture area in Thanh Phu District,

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Ben Tre Province, Vietnam using remote sensing

ลาดกระบัง

technology. Advanced Science Letters. 24(7, Jul), (pp.

พ.ศ. 2545

5355-5358.)

87

สถาบันเทคโนโลยีพระ

88
ภาระการสอน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

2. นางสาวนิธินาถ
เจริญโภคราช
312010175xxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ชม./ภาคการศึกษา

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์

ที่มีอยู่แล้ว
-

Charoenpokaraj, N., and Chitman, P. (2018).

สิ่งแวดล้อม)

Species diversity of migratory birds along the

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

mangrove nature trails in Samut Songkhram

พ.ศ. 2540

Province, Thailand. Advanced Science Letters.

พ.ศ. 2529

24 (7, Jul), (pp. 5365-5368).
-

Charoenpokaraj, N., and Chitman, P. (2018).
Species diversity and abundance of birds in the
coastal land use areas, Bang Kaew Sub-District,
Muang District, Samut Songkhram Province,
Thailand. Advanced Science Letters. 24(7, Jul),
(pp. 5385-5388).

12

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตร
นี้
12

88

- ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

ภาระงานสอน

89

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

3. นางสาวฒาลิศา
เนียมมณี
374010091xxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน

วุฒิการศึกษา/

ชม./ภาคการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

สถาบันที่จบ/

ภาระงานสอน ภาระงานที่จะมี

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการ

-

Niemmanee, T., Borwornchokchai, K., and
Nindam, T. (2019). Farmer's perception,

อย่างยั่งยืน)

knowledge and attitude toward the use of

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

biochar for agricultural soil improvement in

พ.ศ. 2560

Amphawa district, Samut Songkhram province.

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ

The

8th

International

Conference

on

Energy

and

แวดล้อม)

Informatics,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Applications. Osaka International Convention

พ.ศ. 2542

Center, Osaka, Japan. (16 - 19, March), (pp.39-

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)

Environment,

43).
- ฒาลิศา เนียมมณี. (2561). การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อย่างยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มีนเซอร์วิส ซัพ

พ.ศ. 2539

พลาย

ในหลักสูตรนี้

12

12

89

จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

ที่มีอยู่แล้ว

90
ภาระการสอน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

4. นางสาวศันสนีย์
แสนศิริพันธ์
341990025xxxx

ผู้ช่วย

ชม./ภาคการศึกษา

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- Chungcharoen, T., Onboon, P. and Sansiribhan,

ภาระงานที่จะ

สอนที่มีอยู่

มีในหลักสูตร

แล้ว

นี้

12

12

S. (2020). “Parboiled germinated rice production
using a new method”, E3S Web of Conferences,
Vol. 187 (04008), (pp. 1-8).
- Pinkham, S. and Sansiribhan, S. (2020). “A New
Hybrid Algorithm of Bisection and Modified
Newton‖s Method for the nth root-finding of a
Real Number”, Journal of Physics: Conference
Series, Vol. 1593 (012020), (pp. 1-6).
- Limmun, W. and Sansiribhan, S. (2020). “WaterSpray Washing Technique as a Purification
Process in the Production of Biodiesel”, E3S
Web of Conferences, Vol. 187 (03006), (pp. 1-8).

90

- ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2555
- วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2546
- วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2542

ภาระงาน

91

ภาระการสอน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

เลขที่บัตรประชาชน ทางวิชาการ

4. นางสาวศันสนีย์
แสนศิริพันธ์ (ต่อ)

ชม./ภาคการศึกษา

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ภาระงานสอน

ปีการศึกษาที่สาเร็จ

ที่มีอยู่แล้ว
- Sansiribhan,

S.,

Rattathanaophat,

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตร
นี้

A.and

Eamthanakul, B. (2019). “Assessment of
Eucalyptus Biomass Potential in Paddy Field
Journal of Science, Vol. 9, (pp. 255-260).
- Sansiribhan, S. and Rattathanaophat, A. (2018).
“Energy Consumption and GHG Emission
Assessment for Supporting a Community Energy
Plan: A Study Based on the Rural Household
Energy Survey”, Journal of Engineering and
Applied Sciences, Vol. 13, (pp. 2647-2650).

91

Embankment for Power Generation”, Academic

92

ภาระการสอน
ชื่อ – สกุล
เลขที่บัตร
ประชาชน
5. นางสาวคณิตดา
ทองขาว
3800901085 XXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ชม./ภาคการศึกษา

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

- Suwannahong, K., Thongkao, K., Thongmuang, P.,

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Kreetachat, T., & Sudjaroen, Y. (2020). Larvicidal

พ.ศ. 2556

activity of aedes aegypti from a simple
preparation of cashew (Anacardium occidentale

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

l.) nut shell extract for community level use.

พ.ศ. 2550

Indian Journal of Forensic Medicine and

- วท.บ.(ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2548

Toxicology. 14(4), (pp. 3306–3311).

ภาระงานที่จะ

สอนที่มีอยู่

มีในหลักสูตร

แล้ว

นี้

12

12

92

- วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)

ภาระงาน

93
ภาระการสอน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

5. นางสาวคณิตดา

ชม./ภาคการศึกษา

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ภาระงานสอน

ปีการศึกษาที่สาเร็จ

ที่มีอยู่แล้ว
-

ทองขาว (ต่อ)

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตร
นี้

Thongkao, K., Kakatum, N., Thongmuang, P., &
Sudjaroen, Y. (2020). In vitro anti-inflammatory and
anti-microbial activities of ethanol extract from
Cnidoscolus chayamansa (Mc vaugh) leaves.
12(4), (pp. 4947–4950).

-

Thongkao, K., & Sudjaroen, Y. (2020). Screening of
antibiotic resistance genes in pathogenic bacteria
isolated

from

tiny

freshwater

shrimp

(Macrobrachium lanchesteri) and “Kung Ten”, the
uncooked Thai food. Journal of advanced
veterinary and animal research. 7(1), (pp. 83–91).

93

International Journal of Pharmaceutical Research.

94
ภาระการสอน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

5. นางสาวคณิตดา

ชม./ภาคการศึกษา

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว

-

ทองขาว (ต่อ)

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตร
นี้

Thongkao, K., Kakatum, N., Thongmuang, P., &
Sudjaroen, Y. (2020). Antioxidant, anti-tyrosinase,
anti-elastase and cytotoxicity of ethanol extract
from Cnidoscolus chayamansa (Mc Vaugh) leaf
Research. 12(4), (pp. 4931–4935)

-

Sudjaroen, Y., Pitaksilp, T., Ruchiwit, K., Thongkao, K.,
Thongmuang, P., & Suwannahong, K. (2020).
Association of CYP2D6 (G1934A) gene and
hematological disturbances in chronic pesticide
exposures. Journal of Applied Pharmaceutical
Science. 10(09), (pp. 065-071).

94

extract. International Journal of Pharmaceutical

95

3.2.2 อาจารย์ประจา

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

1. นายชัยศรี
ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
310120361xxxx

รอง
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี

-

Kayee, P., Deakhuntod, J., Niemmanee, T.,

สิ่งแวดล้อม)

& Tharasawatpipat, C. (2019). Activated

มหาวิทยาลัยพะเยา

carbon produced from agricultural waste

พ.ศ. 2561

from the Pomelo garden in Amphawa
district,

Samut

Songkram

province,

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

Thailand. The 8th International Conference

เกล้าธนบุรี

on Informatics, Environment, Energy and

พ.ศ. 2539

Applications.

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2531

Osaka

International

Convention Center, Osaka, Japan. (16 - 19,
March), (pp. 35-38).

ภาระงานสอนที่ ภาระงานทีจ่ ะมี
มีอยู่แล้ว

ในหลักสูตรนี้

12

12
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- วท.ม. (เทคโนโลยสิ่งแวดล้อม)

ชม./ภาคการศึกษา
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ภาระการสอน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

2. นายศิวพันธุ์
ชูอินทร์
393020005xxxx

รอง
ศาสตราจารย์

ชม./ภาคการศึกษา

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์

ที่มีอยู่แล้ว
- Wongaree, M., Phitaktim, S., Wangka-orm, C.,

สิ่งแวดล้อม)

Baothong, E., Luanwiset, D., Wisetsri, S., & Choo-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

in, S. (2020). Indoor Air Quality of PM2.5 in

พ.ศ. 2544

Classrooms of Science Building, Udon Thani
Rajabhat University, Thailand. Thai Environmental

สถาบันเทคโนโลยี

Engineering Journal. Vol. 34 No. 3 (2020),(pp.

พระจอมเกล้าธนบุรี

23-32).

พ.ศ. 2539

- Wongaree, M., & Choo-In, S. (2019). Monitoring
of Benzene in an Ambient Air on the Roadside
at Udon Thani of Thailand. Earth and
Environmental Science. Vol. 281

12

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตร
นี้
12

96

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี)

ภาระงานสอน

97

ภาระการสอน
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

2. นายศิวพันธุ์
ชูอินทร์ (ต่อ)

ชม./ภาคการศึกษา

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตร
นี้

- Kasemsawat, S., Choo-In, S., & Utarasakul, T. (2018).
Wastewater

management

and

community

participation in Amphawa District, Samut Songkhram
Province, Thailand. In Multidisciplinary Digital
- Kasemsawat, S., Utarasakul, T., Choo-In, S., &
Phonphan, W. (2018). Participation and guideline to
reduce the health effects of pesticides on Pomelo
Orchards in Amphawa District, Samut Songkhram
Province. Advanced Science Letters. 24(7, Jul),
(pp.5369-5373).

97

Publishing Institute Proceedings. 2(22, Oct), (pp. 1387).

98

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

2. นายศิวพันธุ์
ชูอินทร์ (ต่อ)

ภาระการสอน

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ

ชม./ภาคการศึกษา
ภาระงานสอน ภาระงานที่จะ
ที่มีอยู่แล้ว

มีในหลักสูตรนี้

- ศิว พันธุ์ ชูอินทร์. (2563). เคมีสิ่ ง แวดล้ อ ม. กรุ งเทพ ฯ : มี น
เซอร์วิส ซัพพลาย
- ศิวพันธุ์ ชูอินทร์. (2563). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินคุ ณภาพอากาศ. กรุงเทพ ฯ : มีน
98

เซอร์วิส ซัพพลาย
- ศิวพันธุ์ ชูอินทร์. (2563).

การควบคุมมลพิษทางอากาศจาก

อุตสาหกรรม. กรุงเทพ ฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย
- ศิ ว พั น ธุ์ ชู อิ น ทร์ . (2563). การตรวจวั ด ทางสุ ข ศาสตร์
อุตสาหกรรม. กรุงเทพ ฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย
- ศิวพันธุ์ ชูอินทร์. (2560). เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

99

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

3. นางสาวทัศนวลัย
อุฑารสกุล
373990012xxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ชม./ภาคการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ภาระงานสอนที่ ภาระงานที่จะมี

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- วท.ด. (วิทยาศาสตร์

- Kasemsawat, S., Choo-In, S., & Utarasakul, T.
(2018).

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

community participation in Amphawa District,

พ.ศ. 2551

Samut Songkhram Province, Thailand. In

- วท.ม. (สหสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2544
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์

Wastewater

management

ในหลักสูตรนี้

12

12

and

Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Proceedings. (22, Oct), (pp. 1387).
- Kasemsawat, S., Utarasakul, T., Choo-In, S., &
Phonphan W. (2018). Participation and guideline
to reduce the health effects of pesticides on

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

Pomelo Orchards in Amphawa District, Samut

มหาวิทยาลัยมหิดล

Songkhram Province. Advanced Science

พ.ศ. 2541

Letters. 24 (7, Jul), (pp. 5369-5373).
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สิ่งแวดล้อม)

มีอยู่แล้ว

100

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

3. นางสาวทัศนวลัย
อุฑารสกุล (ต่อ)

ภาระการสอน

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ชม./ภาคการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ภาระงานสอนที่ ภาระงานที่จะมี

ปีการศึกษาที่สาเร็จ

มีอยู่แล้ว
-

ในหลักสูตรนี้

Lerdsuchatavanich, P., Pradatsundarasar, A.,
Pattanakiat S., & Utarasakul, T. (2017). Impact
assessment

of off-road activities

for

Krajome, Thailand. Journal of Environmental
Science and Technology. 4(10,jun), (pp. 197205).

100

sustainable tourism management in Khao

101

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

4. นางสาวพรรณทิพย์

ผู้ช่วย

กาหยี
392010066xxxx

ศาสตราจารย์

ภาระการสอน

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ชม./ภาคการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ภาระงานสอน ภาระงานที่จะมี

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- วท.ด. (การจัดการ

- Kayee, P., Deakhuntod, J., Niemmanee, T., &
Tharasawatpipat C. (2019). Activated carbon

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

produced from agricultural waste from the

พ.ศ. 2550

Pomelo garden in Amphawa district, Samut

- วท.ม. (เทคโนโลยี

Songkram

province,

Thailand.

International

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Environment, Energy and Applications. Osaka

พระจอมเกล้าธนบุรี

International Convention Center, Osaka, Japan.

พ.ศ. 2546

(16 - 19, March), (pp. 35-38).

สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2544

on

8th

สิ่งแวดล้อม)

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์

Conference

The

Informatics,

ในหลักสูตรนี้

12

12

101

สิ่งแวดล้อม)

ที่มีอยู่แล้ว

102

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง

เลขที่บัตรประชาชน

วิชาการ

5. นายรณบรรจบ
อภิรติกุล
310140065xxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่จบ/

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ปีการศึกษาที่สาเร็จ
- วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

-

Apiratikul, R., Ponpan, W., and Chonwattana,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S. (2019). Application of MIKE hydro river and

พ.ศ. 2550

QGIS programs to simulate and visualize
dissolved oxygen concentrations in Maeklong

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

river, Samutsongkhram province, Thailand.

พ.ศ. 2547

ACM IEEA '19 Proceedings of the 8th

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

International Conference on Informatics,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Environment, Energy and Applications. (16 -

พ.ศ. 2545

19, March), (pp. 139-143).

ภาระงานสอน ภาระงานที่จะมี
ที่มีอยู่แล้ว

ในหลักสูตรนี้

12

12

102

- วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ชม./ภาคการศึกษา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
จากผลการประเมิน ความพึงพอใจจากผู้ ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้ บัณฑิตมีประสบการณ์ใ น
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้น หลักสูตรจึงกาหนดให้รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชา
สหกิ จ ศึ กษาอยู่ ใ นหมวดวิ ช าเฉพาะ ก าหนดแผนการเรี ย นเป็ น 2 แผน คื อแผน ก เรี ย นรายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ส่ ว นแผน ข เรีย นวิชาสหกิจศึกษา โดยทั้งสองรายวิช ากาหนดให้ นักศึ กษาต้อง
ปฏิบัติการเต็มเวลา ตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา ณ สถานประกอบการ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในการนา
ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เรียนมา
เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.13 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.14 มีระเบียบวินัย มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.15 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง
รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมต้องเป็นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม โดยต้องมีรายงานวิจัยที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด
อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยของนักศึกษาต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย
และดาเนินงานวิจัยตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
5.2 มาตรฐานการเรียนรู้
นักศึกษาจะได้รับความรู้ จากการปฏิบัติงานจริง สามารถทางานเป็นกลุ่ม วิเคราะห์และ
สรุปผล เขียนรายงานและนาเสนองานวิจัยได้
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5.3 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
5.4 การเตรียมการ
สาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้ อม มีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ และอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถรองรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี
5.5 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผล ทาการประเมิน 2 รอบ คือ การประเมินผลจากข้อเสนอโครงการ และการ
นาเสนอรายงานผลการวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
เพื่อให้ได้บั ณฑิตที่มีคุณภาพ ได้กาหนดคุณลั กษณะพิเศษในด้านบุคลิกภาพ ภาวะผู้นา ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมกลยุทธ์หรือกิจกรรมสาหรับ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว ดังตารางต่อไปนี้
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมี
วินัยในตนเอง

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกายของ
นักศึกษา มารยาทในการวางตัวและเข้าสังคม
การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เทคนิคในการสื่อสาร
การนา เสนองาน การวางตัวในการปฏิบัติงาน
จิตสาธารณะ มีการปฐมนิเทศก่อนการเรียนใน
ชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่
นักศึกษาจะจบการศึกษา
1. กาหนดให้บางรายวิชานักศึกษาต้องทางาน
เป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาสร้าง
สภาวการณ์เป็นผู้นาและเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดีใน
การดาเนินงาน
2. มีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การ
เข้าชั้นเรียนตรงเวลา เข้าชั้นเรียนสม่าเสมอ มี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน และกติกาในการส่งงานให้
ตรงเวลา
1. มีการให้ความรู้ต่อการผลิตงานที่มีมาตรฐาน
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ
2. มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้ความรู้ในการ
สร้างสรรค์พัฒนาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
อย่างยั่งยืน

106
2. การพัฒนาความรู้ในแต่ละด้าน
2.1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการดาเนิน
ชีวิต
(2) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดท
(3) ดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(4) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สานักฯ จะถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
วิชา ให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร โดยอาจารย์ผู้สอน
จะทาหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นั กศึ กษามีร ะเบี ย บวินั ย โดยเน้ น การเข้าชั้ นเรียนให้ ตรงเวลา แต่ง กายที่เ ป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ และกาหนดเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับการประเมินผลในทุก ๆ รายวิชา มี
ระบบการให้คุณและโทษ เช่น ยกย่องนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ เข้าเรียนและทางานตรงเวลา ในทาง
ตรงกันข้าม ตักเตือนไม่ให้ทาซ้า เป็นต้น
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การเข้าเรียนอย่าง
สม่าเสมอ และการแต่งกาย
(2) ประเมินจากความเอาใจใส่ และความขยันในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
(2) มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ
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2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นหลักการทางทฤษฎีร่วมกับการ
ปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์
เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ และมี e-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน
นอกจากนี้ ยั งมีศึ กษาด้ว ยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บ ไซต์ และประยุ กต์ ทางปฏิบั ติใ น
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่าง อยู่เสมอ ๆ
2) การนาเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริง การปฏิบั ติ ของนัก ศึก ษา เช่น การทดสอบ

โดยใช้

แบบทดสอบ เป็นต้น
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
(2) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
(3) มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ในการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมโลก และความสามารถในการรับผิดชอบการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานเป็นกลุ่ ม
การร่วมดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(2) ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ใช้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้ง
ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ และมี e-book ให้นักศึกษาได้ใช้
ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต์ เพื่อให้
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าใจได้ง่าย
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บบราวเซอร์
ในการทาข้อสอบ การเปิดอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบไฟล์เ อกสาร นักศึกษา
สามารถดาวน์โหลดได้ และมี e-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษา
ด้วยตนเองในระบบ e-learning บนเว็บไซต์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเลต และมี
การจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
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2.2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
อย่ างราบรื่น และเป็น ประโยชน์ต่อสั งคมส่ว นรวม โดยอาจารย์ผู้ สอนต้องสอดแทรกข้อปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังหัวข้อต่อไปนี้
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิ ตสานึ กและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิช าการและ
วิชาชีพ
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักใน
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งงาน
ให้ ตรงเวลา มีความซื่อสั ต ย์ นอกจากนี้อาจารย์ผู้ ส อนทุกคนต้อ งสอดแทรกเรื่องคุ ณธรรม จริยธรรม
กิริยามารยาทที่ดีในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มาตรฐานความรู้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) มีความรู้ หลักการและทฤษฎีที่สัมพั นธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้ อมอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและ
จริยธรรม
(2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
สามารถนามาบูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรอบรู้และสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในสาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลั ก ษณะของรายวิ ช าตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ ค วรจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ าก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.2.3 กลยุทธ์การะเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงงานและการวิจัยที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อ
จบการศึกษาแล้ ว ดังนั้ น นั กศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒ นาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สอนนักศึกษา
อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด
ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น
(3) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
เพื่อนาไปสู่การปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในข้อนี้ สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิ บั ติข องนั กศึ ก ษา เช่ น การ
ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งออกไปประกอบอาชี พ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ต้ อ ง
เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน บุคคลที่มาจากสถาบันอื่น และบุคคลที่มาจากผู้บังคับบัญชา หรือมา
จากผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น
อาจารย์ ต้ อ งสอดแทรกวิ ธี ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาระหว่ า งที่ ส อนวิ ช า
ต่างๆ หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
(1) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
(2) สามารถปรั บตัว และทางานร่ว มกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลอื่น
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2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ในการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานเป็นกลุ่ม
การร่วมดาเนินกิจกรรมต่างๆ
2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
(1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการ
วิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสรุ ปประเด็น และสามารถสื่ อ สารรวมทั้ง เลื อ กใช้รู ปแบบของการ
นาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า และมี
วิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม
(4) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ใช้เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การ
นาเสนองานกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าใจได้ง่าย
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจนาผลไปสู่การเรียนรู้บางเรื่อง ผลการ
เรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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GEN0101
GEN0102
GEN0103
GEN0104
GEN0105
GEN0106
GEN0107
GEN0108
GEN0109
GEN0110
GEN0111

 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ความสัมพันธ์
5. การวิเคราะห์เชิง
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณลักษณะบัณฑิต จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รายวิชา
1 2 3 4 1 2 3
1
2
1 2 3
1
2
3
ชาววังสวนสุนันทา
       

    

สุนทรียภาพของชีวิต

       
    

สังคมไทยในบริบทโลก
       
    


การพัฒนาตน
       

    

ความจริงของชีวิต
       
    


ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
       

    

ความเป็นพลเมืองดี
       

    

ความคิดอันงดงาม
       
    


ศาสตร์พระราชา
              
สานึกไทย
              
การสร้างทักษะผู้นา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

115

GEN0112
GEN0113
GEN0114
GEN0115
GEN0116
GEN0117
GEN0201
GEN0202
GEN0203

 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ความสัมพันธ์ 5. การวิเคราะห์เชิง
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณลักษณะบัณฑิต จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รายวิชา
1 2 3 4 1 2 3
1
2
1 2 3
1
2
3

ปัญญาไทยนอกกรอบ
       
    

แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
       
    


สีสันวรรณกรรม
       

    

ภาพยนตร์วิจักษ์
       

    

ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
       

    

อยู่เป็นวิทยา
           
การใช้ภาษาไทย
       


    
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
       
    


ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
       
    



116
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

GEN0204

GEN0210
GEN0211
GEN0212

116

GEN0205
GEN0206
GEN0207
GEN0208
GEN0209

 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ความสัมพันธ์ 5. การวิเคราะห์เชิง
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณลักษณะบัณฑิต จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รายวิชา
1 2 3 4 1 2 3
1
2
1 2 3
1
2
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
       


    
สืบค้น
O
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
       


   

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
       
    

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ               
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
       


    
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการ
       


    
พูดในที่สาธารณะ
วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               
ภาษาจีน
       

    

ภาษาพม่า
       

    


117
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาษาเขมร
ภาษาลาว
ภาษาเวียดนาม
ภาษามาเลย์
ภาษาเกาหลี
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ
ชีวิต
GEN0303 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล

      

















      
      
      
















































    















      


















      

















      
      































117

รายวิชา
GEN0213
GEN0214
GEN0215
GEN0216
GEN0217
GEN0301
GEN0302

 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ความสัมพันธ์ 5. การวิเคราะห์เชิง
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณลักษณะบัณฑิต จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
1
2
1 2 3
1
2
3

118
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

118

รายวิชา
GEN0305
GEN0306
GEN0307
GEN0308
GEN0309
GEN0310
GEN0311
GEN0312
GEN0313
GEN0314
GEN0315

 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ความสัมพันธ์ 5. การวิเคราะห์เชิง
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณลักษณะบัณฑิต จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
1
2
1 2 3
1
2
3
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
     O  
    


การดูแลสุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
       
    


มหัศจรรย์แห่งความคิด
       
    


อินโฟกราฟิก
       
    



ชีวิตกับดิจิทัล
       

    
การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
       

    

ธรรมชาติบาบัด
       
    


รู้เท่าทันภาวะการเงิน
       
    


การเต้น
    

       

โยคะ
    

       

ชีวิตเลิกอ้วน
       
    



119
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

119

รายวิชา
GEN0316
GEN0317
GEN0318
GEN0319
GEN0320

 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ความสัมพันธ์ 5. การวิเคราะห์เชิง
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณลักษณะบัณฑิต จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
1
2
1 2 3
1
2
3
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
       

    

ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
              
รักปลอดภัย
              
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
              
รวยด้วยดิจิทัล
           

120
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

3

4

       
       
       

































































       
       
       

































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
เคมีทั่วไป 2
เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
เคมีอินทรีย์ด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                  
       











  







120

รายวิชา
BIO1011
BIO1012
BIO1013
CHE1121
CHE1122
CHE1123
ENV2001
ENV2003

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

121
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

3

4

       











  







       



















1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2





                  
         



       

                  
                  
       























121

รายวิชา
ENV2004 ชีวเคมีด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ENV2007 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
ENV2008 เคมีสิ่งแวดล้อม
ENV2009 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ENV2010 ชีวสถิติ
ENV2011 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
ENV2501 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

122

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2

3

4

                  
                  































































































                  

122

รายวิชา
ENV2701 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
ENV2702 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
ENV2703 กายศาสตร์
ENV2704 ทักษะในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ENV2705 วิศวกรรมพื้นฐาน 1
ENV2706 วิศวกรรมพื้นฐาน 2
ENV2801 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

123
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

3

4

       























       























       























       























      

























      

























1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2

123

รายวิชา
ENV2802 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ENV2805 การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ENV2806 การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ENV2901 การควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย
ENV2902 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
ENV2905 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

124
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2

3

4

                  
       























       











  







                  
                  
                  

124

รายวิชา
ENV2906 การจัดการสารอันตรายและของเสีย
อันตราย
ENV2907 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสาหรับงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ENV3003 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ENV3004 แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
ENV3005 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ENV3007 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

125
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา
คุณลักษณะบัณฑิต

3

4

1

2

       









1 2 3 4 5 1 2















125

รายวิชา
ENV3011 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียน
ENV3204 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทาง
เคมีและการตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
ENV3402 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ENV3403 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ENV3404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ENV3406 การเตรียมสหกิจศึกษา

4. ความสัมพันธ์ 5. การวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3 4

                  
       























       























       
       













































126
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้
3. ทักษะทาง
ปัญญา
คุณลักษณะบัณฑิต

1 2 3 4 5 1 2

3

4

1

2
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รายวิชา
ENV3502 การจัดการทรัพยากรดินและการใช้
ที่ดินอย่างยั่งยืน
ENV3504 การสารวจติดตามสิ่งแวดล้อมด้วย
วิธีการทางชีวภาพ
ENV3704 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
อันตราย
ENV3803 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ
ENV3807 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ความสัมพันธ์ 5. การวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 1 2 3 1 2 3 4

127
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบหลัก

ENV3813
ENV3815
ENV3816
ENV3903
ENV3904

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
คุณลักษณะบัณฑิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
                  
การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
                  
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
                  
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
                  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติ
                  
การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
                  
การควบคุมมลพิษทางน้า
                  
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
                  

127

รายวิชา
ENV3809
ENV3811
ENV3812

 ความรับผิดชอบรอง

128
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

3

4

       





















       





















1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
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รายวิชา
ENV3908 มลพิษทางดินและน้าใต้ดิน
ENV3909 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ENV3911 เทคโนโลยีสะอาด
ENV3912 การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม
ENV4011 กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ENV4401 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

129
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย
การจัดการสุขภาพและการปฐม
พยาบาล
ENV4710 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
ENV4711 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ
อาชีวเวชศาสตร์

3

4

       























       























1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
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รายวิชา
ENV4405
ENV4407
ENV4707
ENV4708
ENV4709

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

130
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2

3

4
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รายวิชา
ENV4712 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน
ENV4713 วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
ENV4714 หลักความปลอดภัยในการทางานและ
เทคนิคการตรวจสอบ
ENV4715 การปูองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยใน
อุตสาหกรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

131
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2

3

4
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รายวิชา
ENV4716 การควบคุมทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
ENV4717 วิศวกรรมระบายอากาศในงาน
อุตสาหกรรม
ENV4718 การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ENV4719 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการพัฒนา
องค์กรสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ENV4808 กฎหมายแรงงานและมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยระดับชาติ
และนานาชาติ

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

132

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
คุณลักษณะบัณฑิต

3

4

       
       









































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1




                  
                  

132

รายวิชา
MAT1411
MAT1412
PHY1111
PHY1112

5. การวิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

133
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื้อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปี
ความคาดหวัง
1 นักศึกษามีความรู้ แนวคิด ทฤษฎีของวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สามารถต่อยอดในการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุมีผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีค่านิยมตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
2 นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ มี ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม น าความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มี
มนุ ษย์ สั มพัน ธ์และมีภ าวะผู้ น า โดยสามารถทางานร่ว มกับผู้ อื่นทั้งในบทบาทของผู้ นาและใน
บทบาทของสมาชิกกลุ่มที่ดีได้
3 นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ มี ทั ก ษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศที่จาเป็นในการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มี
ความใฝุรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นเนื้ อ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา
และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
4 นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
สังคม สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชานาญในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการทางาน

134

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือเกณฑ์การให้ระดับคะแนน
การวัดผลและเกณฑ์สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 16
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน การทวนสอบในระดับ
หลั ก สู ต รเป็ น ไปตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ท ยาลั ย มีก ารด าเนิ น การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล โดยคณะกรรมการกากับมาตรฐานหลักสูตร ทาหน้าที่ ดังนี้
2.4.1 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ข้อบังคับของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.4.2 พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบ
อาชีพ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วนาผลวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการการเรีย นการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล
โดยการวิจัยดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2.2.2 การสอบถามจากผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบ สอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบ การนั้นๆ ในด้าน
ความรู้ ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาความรู้ ของนักศึกษา และน าผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 ในแง่ความพร้อมและการประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ความรู้จาก
สาขาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
(1) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(2) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 24 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) สอบได้ในรายวิช าหรื อชุ ดวิช าต่างๆ ครบตามหลั กสู ตร ทั้ งในรายวิช าหรือชุ ดวิช าและ
เงื่อนไขที่กาหนดของสาขาวิชานั้น
(2) ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่
ต่ากว่า 2 และไม่มีรายวิชาหรือชุดวิชาใดได้ค่าระดับคะแนนเป็น I หรือ P
(3) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชาระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
(4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ โดยมี
คะแนนความประพฤติไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(5) ผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
(6) มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใ หม่ เพื่ อ ให้ รั บ ทราบถึ ง นโยบาย ปรั ช ญา ปณิ ธ านของ
มหาวิทยาลั ย หลั กสูตรและวัตถุป ระสงค์ของการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒ นาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มีการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยดูแลแนะนา
อาจารย์ใหม่ในด้านการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย โดยมีสัดส่วนอาจารย์พี่เลี้ยงต่ออาจารย์ใหม่
1:1
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยการจัดอบรมและมีการจัดการความรู้ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่อาจารย์โดยการจัดการอบรมและศึกษาดูงาน
2.2.2 จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมการทาผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2.2.4 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชาหรือของคณะ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรกาหนดการกากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
หลักสูตรมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวม
ผ่านทางคณะกรรมการหลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจาทุกเดือนเพื่อติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินการ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลั กสู ตร โดยพิจ ารณาจากข้อมูล ผลลั พธ์การเรียนรู้ผ ลการสอบเพื่อเป็นสมาชิกและขึ้ น
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการมีงานทา
นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
หลักสูตรจะทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี
และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรั บการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกาหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึง
พอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5)
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
3.1 หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ เพื่อ
แสดงความพร้อมด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต
3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
(1) กาหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จาเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(2) มีระบบสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่
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นักศึกษาจะขอรับคาปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
หรือปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
(3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่อง
ร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่ดูแลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ
3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการ
รับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
หลักสูตรได้กาหนดนโยบายการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้ดังนี้
(1) ไม่มีอาจารย์ประจาหรืออาจารย์อื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ความรู้และหรือประสบการณ์ตรงกับการสอนหัวข้อนั้น
(2) เป็นการสอนหัวข้อที่ต้องการให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มเติม
ประสบการณ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
สาหรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจัดทาโดยการเสนอขอต่อมหาวิทยาลัย
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ประจ าหลั กสูตรหรืออาจารย์ประจาจะประชุม เป็นประจาทุก เดือน เพื่อ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสาหรับการสอนในปี
การศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร
4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์)
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้ความสาคัญกับกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้
หรื อ ผลการเรี ย นรู้ ที่ค าดหวั งซึ่ง สอดคล้ องกับ วิสั ย ทัศ น์แ ละพั นธกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย และคณะ มี
กระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน (task analysis) ซึ่งแสดงความ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบ
วงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียน
การสอนดังนี้
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(1) การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทา
หน้าที่บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างต่าปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รั บการ
อบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหาร
หลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
6.2 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลักสูตร
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีสิ่งอานวยความสะดวกภายใน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้
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ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สานักวิทยบริการที่ให้บริการทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดีรอม แถบวีดี
ทัศน์ แถบบันทึกเสียง เป็นต้น ที่จะให้นักศึกษา ค้นคว้า มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรมีการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมดังนี้
(1) มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานราชการ
และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
(2) มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณส่ง เสริมวิชาการ การบริการวิชาการเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
หลักสูตรมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จัดไว้เป็นประจาทุกปี โดยการ
ตรวจ สอบอัตราการขอใช้ทรัพยากร ข้อร้องเรียน และสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน รายละเอียดดังตาราง
เป้าหมาย
1. มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
เพื่อการศึกษาในห้องเรียนที่
มีประสิทธิภาพ
2. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการทาวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความ
พร้อมและสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและพอเพียง
2. จัดทาบันทึกการใช้ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
3. สารวจความต้องการในการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

การประเมินผล
1. รวบรวมสถิติการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการใช้
ห้องปฏิบัติการ
2. จานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
3. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา ต่อการให้บริการทรัพยากร
การเรียนรู้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และห้องปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1.) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน     
การดาเนินงานหลักสูตร
2.) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์     
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
3.) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน     
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4.) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินงานประสบการณ์ภาคสนามตาม
    
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
5.) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
    
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6.) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทกี่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อย     
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
7.) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ —    
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ คาแนะนา
    
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9.) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
    
วิชาการและ/ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
10.) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
    
ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
11.) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
— — —  
คะแนนเต็ม 5.0
12.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
— — — — 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียน จากการทดสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้น
เรียน การสอบถามจากนักศึกษา รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพื่อตรวจสอบ
และจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการ
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป และมีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการ
สอน การจัดทาแผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัว สอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อการสอนใน
ทุกรายวิชา รวมถึงมีการประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมจะกระท าเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น ปี ที่ 4 และต้ อ งออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยทาการสอบถาม 2 ทาง ดังนี้
(1) นักศึกษา ทาการสอบถามเกี่ยวกับรายวิชาที่จาเป็นในการออกฝึกประสบการณ์
ความรู้เพิ่มเติมที่ได้ แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
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(2) ผู้ประกอบการ ทาการติดตามในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา และเมื่อสิ้นสุด
การฝึกปฏิบัติงาน โดยติดตามประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบและมี
ข้อด้อยในด้านใด ซึ่งจะทาการรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงปละพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรและประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ประเมินผลการดาเนินงานจัดทา
โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การทบทวนการประเมินผลและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น ควรจะทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ตลอดจนนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และสรุ ป ผลการดาเนิ น การประจ าปี เสนอหั ว หน้า ภาควิ ช า และประชุมอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต รเพื่ อ
พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานหลักสูตร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การแก้ไขหลักสูตร
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. หลักสูตรปรับปรุงนี้ จะเริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในครั้ ง นี้ ท าการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากทั้งปัญหา
ของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านการจัดการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
2.1 ปรับเปลี่ยนจานวนหน่วยกิต
2.2 รายวิชาที่ปรับออก
2.3 รายวิชาที่ปรับเพิ่ม
2.4 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชา และจานวนหน่วยกิต
2.5 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชาและปรับย้ายกลุ่มวิชา
2.6 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชาและปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา
3. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
3.1 เปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยกิต
3.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาแกน
เดิม 36 นก. เปลี่ยนเป็น 39 นก.
(ข) วิชาเฉพาะด้าน
เดิม 42 นก. เปลี่ยนเป็น 47 นก.
3.2 รายวิชาปรับออก
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ESC1102 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

English for Science
EST2101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Fundamental of Environmental Science

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

EST3109 ปฏิบัติการโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับงานด้าน

น(บ-ป-อ)
1(1-3-0)

สิ่งแวดล้อม
Geographic Information System for Environmental Science
Laboratory
EST3211 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3(3-0-6)

Environment and Sustainable Development
EST3217 การจัดการทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุาและพื้นที่คุ้มครอง
Forest and Wildlife Management and Protected Area
EST3220 สิ่งแวดล้อมศึกษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

Environmental Education
EST3221 การจัดการธุรกิจสีเขียว

3(3-0-6)

Green Business Management
EST3222 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม

3(2-3-5)

Environmental Project Management
EST3224 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Research

3(2-3-5)

Methodology
3.3 รายวิชาปรับเพิ่ม
GEN0117 อยู่เป็นวิทยา

3(3-0-6)

Science of Living
GEN0217 ภาษาเกาหลี

3(3-0-6)

Korean Language
GEN0320 รวยด้วยดิจิทัล

3(3-0-6)

Digital Millionaire
CHE1123 เคมีทั่วไป 2
General Chemistry 2

3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ENV2003

ชื่อวิชา
เคมีอินทรีย์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ

น(บ-ป-อ)
3(2-3-5)

ปลอดภัย
Organic Chemistry for Environmental Science, Occupational
Health and Safety
ENV2004

ชีวเคมีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(2-3-5)

Bio - Chemistry for Environmental Science, Occupational
Health and Safety
ENV2008

เคมีสิ่งแวดล้อม

3(2-3-5)

Environmental Chemistry
ENV2010

ชีวสถิติ

3(2-2-5)

Biostatistics
ENV2701

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

3(2-2-5)

Human Anatomy and Physiology
ENV2703

การยศาสตร์

3(2-2-5)

Ergonomics
ENV2704

ทักษะในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

Industrial Technology Skills
ENV2705

วิศวกรรมพื้นฐาน 1

3(2-2-5)

Basic Engineering 1
ENV2706

วิศวกรรมพื้นฐาน 2

3(2-2-5)

Basic Engineering 2
ENV3003

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ

3(2-3-5)

ความปลอดภัย
Statistics and Research Methodology for Environmental
Science, Occupational Health and Safety
ENV3011

ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียน
English for Educational Success

3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ENV3704

ชื่อวิชา
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)

Industrial Process and Hazards
ENV3912

การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับภาคอุตสาหกรรม

3(2-3-5)

Environmental Management for Industrial Sector
ENV4401

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

3(3-0-6)

Professional Ethics and Laws
ENV4707

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

Environmental Health
ENV4708

หลักการระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย

3(2-2-5)

Principles of Occupational Health Epidemiology
ENV4709

การจัดการสุขภาพและการปฐมพยาบาล

3(2-2-5)

Health Management and First Aids
ENV4710

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน

3(2-2-5)

Fundamental of Industrial Hygiene
ENV4711

พิษวิทยาอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์

3(2-2-5)

Toxicology and Occupational Medicine
ENV4712

สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทางาน

3(2-2-5)

Environmental and Work Physiology
ENV4713

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

Industrial Safety Engineering
ENV4714

หลักความปลอดภัยในการทางานและเทคนิคการตรวจสอบ

3(2-2-5)

Principles of Work Safety and Inspection Technique
ENV4715

การปูองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

Fire and Emergency Prevention in Industry
ENV4716

การควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene Control

3(2-2-5)

150
รหัสวิชา
ENV4717

ชื่อวิชา
วิศวกรรมการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม

น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)

Industrial Ventilation Engineering
ENV4718

การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(2-2-5)

Occupational Health and Safety Risk Assessment and Management
ENV4719

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการพัฒนาองค์กรสู่เปูาหมายการพัฒนาที่

3(3-0-6)

ยั่งยืน Industrial Psychology and Organizational Behavior
towards Sustainable Development Goals
ENV4808

กฎหมายแรงงานและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
ระดับชาติและนานาชาติ
Labor Laws, National and International Standards in Safety
and Occupational Health

3(3-0-6)
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3.4 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา และจานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2565
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN0109 ศาสตร์พระราชา
King’s Philosophy
GEN0111 การสร้างบุคลิกผู้นา
Building Leadership
กลุ่มวิชาภาษา
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Careers
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
English for Careers
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GEN0306 การดูแลสุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
Healthcare for New Generation
GEN0308 อินโฟกราฟิก
Infographic
GEN0309 ชีวิตดิจิทัล
Digital Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
King’s Philosophy
GEN0111 การสร้างทักษะผู้นา
Building Leadership Skills
กลุ่มวิชาภาษา
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Career
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
English for Career Development
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GEN0306 สุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
Health Care for New Gen
GEN0308 อินโฟกราฟิก
Info Graphic
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
Digital for Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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EST3106

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางเคมี
Chemical Environmental Quality
Monitoring

3(2-3-5)

การควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Control and Management

3(2-3-5)

EST2102

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental
Management

3(3-0-6)

ENV2801 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Natural Resources and Environmental
Management

วิชาเลือก

วิชาเลือก

EST3208

พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment

3(3-0-6)

ENV2011 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment

3(3-0-6)

EST2205

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Impact of Climate Change
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
Occupational Health and Industrial Safety

3(3-0-6)

ENV2501 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Impact of Climate Change
ENV2702 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Occupational Health and Industrial Safety

3(3-0-6)

EST3207

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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EST2103

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2565
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ENV3204 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางเคมี และการ
3(2-3-5)
ตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Chemical Environmental Quality Analysis and
Industrial Hygiene Measurement
ENV2901 การควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย
3(2-3-5)
Solid Waste Control and Management

153

EST2204
EST2203

EST3219

EST3212
EST2202
EST3206

แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Models
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology

3(2-3-5)

ENV2805

3(2-3-5)

ENV2806

3(2-3-5)

ENV2905

3(3-0-6)

ENV2906

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2565
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity Conservation
การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
Participatory Development for Community
Environment Management
การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise Pollution and Vibration Control
การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย

Hazardous Substance and Hazardous Waste
Management
ENV3004 แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Models
ENV3005 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
ENV3007 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology

3(2-3-5)
3(2-3-5)

3(2-3-5)
3(3-0-6)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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EST3223

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity Conservation
การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
Participatory Development for
Environment Management
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise Pollutants and Vibration
การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย
Hazardous Substance and Hazardous
Waste Management

154

BEN3104 การจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Environmental Management for Ecotourism
EST3210 เทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติ
Disaster Management Technology

3(2-3-5)

3(2-3-5)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2565
ENV3502 การจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
Sustainable Soil and Land Use Management
ENV3504 การสารวจติดตามสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ
Environmental Bio-Monitoring
ENV3811 การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
System Approaches to Environmental

3(2-3-5)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
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หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563
EST2201 การจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
Sustainable Soil and Land Use
Management
BEN3106 การสารวจติดตามสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ
Environmental Bio-Monitoring
BEN3102 การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
System Approaches to Environmental
Management

Management
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ENV3812 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Environmental Management for Ecotourism
ENV3815 เทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติ
Disaster Management Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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EST3209
EST3216
EST3215

3(2-3-5)

ENV3816

3(2-3-5)

ENV3908

3(3-0-6)

ENV3911

3(0-6-6)

ENV4011

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2565
การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
Introduction to Remote Sensing
มลพิษทางดินและน้าใต้ดิน
Soil and Groundwater Pollution
เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Case Studies

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3 (0-6-6)
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EST3218

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563
การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
Introduction to Remote Sensing
มลพิษทางดินและน้าใต้ดิน
Soil and Groundwater Pollution
เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Case Studies
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3.5 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชา และปรับย้ายกลุ่มวิชา
เดิม BEN2001
ชื่อภาษาไทย เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
3(2-3-5)
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Analytical Chemistry of Pollutants
เปลี่ยนเป็น ENV2001
0000000
ชื่อภาษาไทย เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
3(2-3-5)
)ชื่อภาษาอังกฤษ) Analytical Chemistry of Pollutants
เดิมอยู่ใน หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา…วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
เดิม EST3112
ชื่อภาษาไทย ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Environmental Standard System
เปลี่ยนเป็น ENV3813 ชื่อภาษาไทย ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
3(3-0-6)
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Standard Systems for Environment,
Occupational Health and Safety
เดิมอยู่ใน หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา…วิชาเลือก
เดิม BEN3301
ชื่อภาษาไทย โครงงานวิจัย
3(0-9-3)
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Research Project
เปลี่ยนเป็น ENV3403 ชื่อภาษาไทย โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
3(0-9-3)
)ชื่อภาษาอังกฤษ) Research Project for Environmental Science,
Occupational Health and Safety
เดิมอยู่ในกลุ่มวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิจัยและจริยธรรม
เดิม EST3213
ชื่อภาษาไทย การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
3)2-3-5)
)ชื่อภาษาอังกฤษ) Community Environmental Management
เปลี่ยนเป็น ENV3809 ชื่อภาษาไทย การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
3)2-3-5)
)ชื่อภาษาอังกฤษ) Community Environmental Management
เดิมอยู่ในกลุ่มวิชา หมวดวิชาเลือก
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา หมวดวิชาบังคับกลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
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เดิม EST3214

ชื่อภาษาไทย เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(2-3-5)
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Wastewater Treatment Technology
เปลี่ยนเป็น ENV3904 ชื่อภาษาไทย เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(2-3-5)
)ชื่อภาษาอังกฤษ) Wastewater Treatment Technology
เดิมอยู่ในกลุ่มวิชา หมวดวิชาเฉพาเลือก
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาเทคโนโลยี
เดิม EST3107
ชื่อภาษาไทย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 3)2-3-5)
)ชื่อภาษาอังกฤษ) Pollution Control Technology and Environmental
Remediation
เปลี่ยนเป็น ENV3904 ชื่อภาษาไทย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 3)2-3-5)
)ชื่อภาษาอังกฤษ) Pollution Control Technology and
Environmental Remediation
เดิมอยู่ในกลุ่มวิชา หมวดหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา หมวดวิชาเฉพาเลือก
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3.6 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชาและปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา
น(บ-ป-อ)
3(2-3-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
BEN1001 นิเวศวิทยา
3(3-0-6) ENV2007 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
Ecology
Environmental Ecology
ความรู้ พื้ น ฐานทางนิ เวศวิ ท ยา นิ เ วศวิ ท ยา
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน
พฤติ ก รรม วิ วั ฒ นาการเชิ ง นิ เ วศวิ ท ยา พลั ง งาน
ปั จ จั ย จ ากั ด วั ฏ จั ก รของสาร ประชากร ชุ ม ชน การ
ปัจจัยจากัด วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน การ
เปลี่ ย นแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิ ษ การจั ด การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ชีว วิทยาการอนุรักษ์
และสิ่งแวดล้อม ชีววิทยาการอนุรักษ์ การใช้ทฤษฎี
การใช้ ท ฤษฎี ท างนิ เ วศวิ ท ยาปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ทางนิเวศวิทยาปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
การบริการทางระบบนิเวศ
Basic knowledges in ecology, ecosystems,
Basic knowledges in ecology;
energy, limiting factors, nutrient cycles, population,
behavioral ecology; ecological evolution;
community, ecological succession, distribution,
energy; limiting factors; nutrient cycles;
pollution, natural resource and environmental
population; community; ecological succession;
managements, conservation biology, usage of
natural resource and environmental
ecological theory to protect and revise
managements; conservation biology; usage
environmental problems, introduction to GIS
of ecological theory to protect and revise
environmental problems; ecological services
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENV2009 คณิ ต ศาสตร์ แ ละค อมพิ ว เตอร์ ด้ า น วิ ท ยาศาสตร์ 3(2-3-5)
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Mathematics and Computer for Environmental
Science and Occupational Health and Safety
คณิตศาสตร์พื้นฐาน และการใช้คอมพิว เตอร์ในการ
ค านวณเบื้ อ งต้ น การสร้ า งสู ต รค านวณด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการสร้ า งแผนภาพ
ประเภทต่างๆ สถิติพื้นฐานสาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการคานวณทางสถิติ
การแปลงหน่วยวัดและการคานวณพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย กับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการคานวณ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
BEN2101 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านชีววิทยา 3(2-3-5)
สิ่งแวดล้อม
Mathematics and Computer for Environmental
Biology
คณิตศาสตร์พื้นฐาน และการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การค านวณเบื้ อ งต้ น การสร้ า งสู ต รค านวณด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง
แผนภาพประเภทต่างๆ สถิติพื้นฐานสาหรับชีววิทยา
สิ่ งแวดล้ อ ม การใช้ค อมพิว เตอร์ ในการค านวณทาง
สถิติ การแปลงหน่วยวัดและการคานวณพื้นฐานทาง
ชีว วิทยาสิ่ งแวดล้ อมกับ การใช้คอมพิว เตอร์เพื่อการ
คานวณ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
BEN2101 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านชีววิทยา 3(2-3-5) ENV2009 คณิ ต ศาสตร์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ 3(2-3-5)
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Mathematics and Computer for Environmental
Mathematics and Computer for Environmental
Biology
Science and Occupational Health and Safety
Fundamental mathematics and basic
Fundamental mathematics and basic
calculation and programing using computer;
calculation and programing using computer, the
the usage of computer to create diagrams
usage of computer to create diagrams and charts,
and charts; fundamental statistics for
fundamental statistics for environmental science
environmental biology and statistic
and occupational health. statistic calculation
calculation using computer; basic unit
using computer; basic unit conversion and basic
conversion and basic calculation in
calculation in environmental science and
environmental biology and their calculation
occupational health and safety and application
by using computer
of computer in the calculation
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST2104 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) ENV2802 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
Natural Resource and Environmental Laws
Laws for Environmental Science, Occupational
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของประเทศ
Health and Safety
ไทยและต่ า งประเทศ มาตรการเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ความส าคั ญ ของกฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทย มาตรการควบคุมและ
กฎหมายด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
ปูองกันมลพิษ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้
สภาพแวดล้อมในการทางาน ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
กฎหมาย นโยบายและมาตรการเกี่ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
การใช้ ก ฎหมาย นโยบายและมาตรการเกี่ ย วกั บ
ต่างๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
The importance of environmental law and
สิ่งแวดล้อม
measures on the management of resources and
The importance of environmental laws,
environment of Thailand; control and prevent
related laws for safety, occupational health and
measures; problems to implementing laws,
working environment, problems in implementing
policies and measures on the environment;
laws, policies and measures on the
organizations related to environmental
environment, organizations related to
management
environmental management
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST2105 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-3-5) ENV2902 การควบคุ
3(2-3-5)
มมลพิษทางอากาศ
3(2-3-5)
Air Pollution Control
Air Pollution Control
มลพิษทางอากาศ สารมลพิษทางอากาศ การ
มลพิษทางอากาศ สารมลพิษทางอากาศ การ
แพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศจากแหล่ งกาเนิด
แพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศจากแหล่ งกาเนิด
การควบคุ ม การปล่ อ ยสารมลพิ ษ ทางอากาศจาก
การควบคุ ม การปล่ อ ยสารมลพิ ษ ทางอากาศจาก
แหล่งกาเนิด อุปกรณ์ควบคุมอนุภาคฝุุนและก๊าซ การ
แหล่งกาเนิด อุปกรณ์ควบคุมอนุภาคฝุุนและก๊าซ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศใน
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศใน
อุตสาหกรรมต่างๆ การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ
อุตสาหกรรมต่างๆ การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ
Air pollution; air pollutant; air pollutant
การจัดการปัญหา PM2.5
dispersion from source; air pollution control
Air pollution, air pollutant, air pollutant
from source; particulate matter and gas
dispersion from source, air pollution control
device control and application to industrial
from source, particulate matter and gas
air pollution control; air pollutant
device control and application to industrial
measurement
air pollution control, air pollutant
measurement, PM2.5 management
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST3108 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5) ENV2907 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
Geo-Informatics Technology for Environmental
Geo-Informatics Technology for Environmental
Science
Science
หลั กการพื้น ฐานด้านเทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศ
หลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่ง
ซึ่งครอบคลุมความรู้เกี่ย วกับ เทคโนโลยี ระบบกาหนด
ครอบคลุ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ระบบก าหนด
ตาแหน่งบนโลก )GPS) การรับรู้จากระยะไกล )RS) และ
ตาแหน่งบนโลก )GPS) การรับรู้จากระยะไกล )RS) และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ )GIS) เพื่อศึกษาการได้มา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ )GIS) เพื่อศึกษาการได้มา
ของข้ อ มู ล ในแต่ ล ะรู ป แบบ การจั ด การข้ อ มู ล การ
ของข้ อ มู ล ในแต่ ล ะรู ป แบบ การจั ด การข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนาเสนอ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย และการนาเสนอ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยซอฟต์ แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
การจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อนาไปวิเคราะห์และ
การจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อนาไปวิเคราะห์และ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST3108 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5) ENV2907 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
Geo-Informatics Technology for Environmental
Geo-Informatics Technology for Environmental
Science
Science
Fundamental principles of GeoFundamental principles of geo-information
information technology which is inclusive of
technology which is inclusive of Global
Global Positioning System (GPS) technology,
Positioning System (GPS) technology, Remote
Remote Sensing (RS), and Geographic
Sensing (RS), and Geographic Information System
Information System (GIS) to obtain data; data
(GIS) to obtain data; data management, data
management, data analysis, data interpretation,
analysis, data interpretation, and the
and the presentation of spatial data by
presentation of spatial data by selecting and
selecting and operating geo-informatics related
operating geo-informatics related software which
software which is used to analyse and apply to
is used to analyse and apply to natural resource
natural resource and environmental work
and environmental work and Laboratory

165
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENV3003 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Statistics and Research Methodology for
Environmental Science, Occupational Health
and Safety
ประเภทและลักษณะเฉพาะของสถิติเชิงพรรณนา สถิติ
อนุมาน กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การตั้งคาถามวิจัยและสมมติฐาน การ
ทบทวนเอกสาร การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบ
วิจัยเชิงคุณภาพ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ทางสถิ ติ การเขี ย นรายงานผลการวิจั ย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัย
ทางสิ่ งแวดล้ อม อาชีว อนามัย และความปลอดภั ย การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST3224 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
Environmental Research Methodology
กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การ
ตั้งคาถามวิจัยและสมมติฐาน การทบทวนเอกสาร
การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ การสร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ แ ละแปลผลข้ อมูล การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย การประเมินคุณค่าและการวิจารณ์
งานวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST3224 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5) ENV3003 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
Environmental Research Methodology
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Research process on the environment;
Statistics and Research Methodology for
research questions and hypotheses;
Environmental Science, Occupational Health
literature review; the quantitative research
and Safety
design; qualitative research design; the
Types and characteristics of descriptive
creation and monitoring the quality of tool;
statistics, inferential statistics. research process on
data collection; analysis and interpretation
the environmental science, occupational health
of data; writing the research report;
and safety; research questions and hypotheses,
evaluation research and ethics of
literature review, the quantitative research design,
researcher
qualitative research design, the creation of
research tools and examination of their quality,
data collection, analysis and interpretation of
data, writing the research report, ethics of
researcher. appropriate application of statistical
techniques to each specific research for
environmental science, occupational health and
safety, use of statistical information processing
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST3106 การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม 3(2-3-5) ENV3204 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางเคมี และการตรวจวัดทางสุข 3(2-3-5)
ทางเคมี
ศาสตร์อุตสาหกรรม
Chemical Environmental Quality Monitoring
Chemical Environmental Quality Analysis and
วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ ในการส ารวจ
Industrial Hygiene Measurement
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนสารวจข้อมูล
วิธีการ และเครื่องมือในการสารวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
วิธีการเก็บ ตัว อย่ าง การรั กษาตัว อย่าง การ
วางแผนสารวจ วิธีการเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง หลักการทาง
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคสนามและ
เคมีในการวิเคราะห์ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมในภาคสนามและภายใน
ภายในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ห้องปฏิบัติการ หลักการ และวิธีประเมินสิ่งแวดล้อมในการทางาน
การนาเสนอข้อมูลจากการสารวจ
การประเมินความร้อน แสง และเสียง ความสั่นสะเทือน การเก็บตัวอย่างสารเคมี
Methods and tools for
ในอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลจากการสารวจ
environmental quality monitoring;
Methods and tools for environmental quality monitoring,
planning; data collection methods;
planning; data collection methods; sampling, sample treatment
sampling;
sample
treatment
environmental quality analysis in the field and laboratory,
environmental quality analysis in the
working environment evaluation: heat, light, and noise,
field and laboratory; data analysis and
vibration, sampling of chemicals in the air, principles of
data presentation from the monitoring
sample analysis and interpretation of working environment
measurement, data analysis and data presentation from the monitoring
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST3110 การสัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
1(0-2-1) ENV3402 การสัม มนาทางวิท ยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม อาชีว อนามั ย 1(0-2-1)
Seminar in Environment
และความปลอดภัย
การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
Seminar in Environmental Science, Occupation
การใช้เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แนวความคิด
Health and Safety
ผลงาน ข้อมูล หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่
การเสนอรายงานเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
อาจจะมีผลกระทบต่อการดารงชีวิตและสุขภาพอนามัย
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย การใช้ เทคโนโลยี แ ละ
ของมนุษย์ โดยการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แนวความคิด ผลงาน ข้อมูล หรือสภาพ
แล้วนามาอภิปรายเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติม
การเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมที่ อ าจจะมี ผ ลกระทบต่ อ การ
หรือนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ดารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยการศึกษาและ
Report on the environmental problem;
ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ แล้วนามาอภิปรายเพื่อประโยชน์ใน
the using technology and new invention,
การศึกษาเพิ่มเติมหรือนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ideas, works, data, and the social change that
Report on the environmental problem
affect the living and health; to study and
occupational health and safety, the using
additional research from many sources and
technology and new invention, ideas, works, data,
bring them to apply appropriately
and the social change that affect the living and
health; to study and additional research from
many sources and bring them to apply appropriately
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
BEN3301 โครงงานวิจัย
3(0-9-3) ENV3403 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (0-9-3)
Research Project
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การปฏิบัติการศึกษา วิจัย เพื่อนาผลที่ได้นั้น
Research Project for Environmental Science,
มาใช้ป ระโยชน์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยมีก ารเก็ บ
Occupational Health and Safety
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการศึกษา ค้นคว้า
การปฏิบัติการศึกษา วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดลอง รวบรวม การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อนาผลที่ได้นั้น
ข้ อ มู ล การเสนอผลงานและเขี ย นรายงาน
มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ผลการวิจัย
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ท าการศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทดลอง รวบรวม การ
Self-research and experimental study
วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล การเสนอผลงานและเขี ย น
on selected topic related to biology or
รายงานผลการวิจัย
environmental science and technology; the
Self-research and experimental study on selected
first interpretation, data collecting, analysis
topic related to for environmental science and technology,
and synthesis; presentation, discussion,
occupational health and safety, the first interpretation, data
research writing and research evaluation
collecting, analysis and synthesis, presentation,
for studying the knowledge involved in
discussion, research writing and research evaluation
biology or environmental science and
for studying the knowledge involved in biology or
technology and its application
environmental science and technology and its application

170
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENV3404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90)
Preparation for Training
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกงาน
ในสถานที่จริง การพัฒนาทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการฝึ ก งานโดยปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ทั้งในห้องปฏิบัติการและ
ภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ หรือจัดสัมมนา
เพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม
Students practice carrying self-guided
research in environmental science and
technology, occupation and safety with the
guidance of an expert, for developmental skills
and self-confidence before actual work,
including applied biological techniques or
environmental science and technology in
laboratory and field experiment for professional
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
BEN3201 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90)
Preparation for Training
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกงาน
ในสถานที่จริง การพัฒนาทักษะความรู้ทางชีววิทยาหรือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้
ในการฝึกงานโดยปฏิบัติในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ
ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
ในวิชาชีพ หรือจัดสัมมนาเพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม
Students practice carrying self-guided
research in biology or environmental science
and technology with the guidance of an expert;
for developmental skills and self-confidence
before actual work, including applied biological
techniques or environmental science and
technology in laboratory and field experiment
for professional biologists

171

171

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST4113 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5) ENV3803 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3(2-3-5)
Environmental Impact Assessment
Environmental and Health Impact Assessment
สถานการณ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล้ อ ม การ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น )IEE และ EIA) การทา
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น วิ ธี ก าร
EHIA ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมินผล
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
กระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสังคม )SIA) การมี
ทางสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ ผลกระทบและ
กระทบ ผลกระทบและการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทาง
การวิเคราะห์ผลกระทบทาง HIA แนวทางการจัดทารายงานการ
สุ ข ภาพ แนวทางการจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์
วิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อม การประเมินสิ่ งแวดล้ อมระดับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
กระทบสิ่งแวดล้อม
การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ ห ลั ก การทางการ
เศรษฐศาสตร์ กรณี ศึ ก ษาการคิ ด มู ล ค่ า ทางสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST4113 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5) ENV3803 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3(2-3-5)
Environmental Impact Assessment
Environmental and Health Impact Assessment
Climate change issues that conforms to the initial
Climate change issues that conforms to
environment problem; initial environmental
the initial environment problem, initial
examination and environmental impact assessment;
environmental examination and environmental
using EHIA method in order to estimate the effect of
impact assessment, using EHIA method in order
environment and social (SIA); especially people in
to estimate the effect of environment and
community get participate in the estimated effects
social (SIA), especially people in community
and find out the results by HIA method then make up
get participate in the estimated effects and
the report of the strategic effect of environment in
find out the results by HIA method then make
cause of researching the environmental impact
up the report of the strategic effect of
assessment; the analysis of environment issues by the
environment in cause of researching the
fundamental economics in cause of researching the
environmental impact assessment, the analysis
environmental valuation
of environment issues by the fundamental
economics in cause of researching the
environmental valuation
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
ENV3807 การใช้แ ผนที่เ พื่อการจัดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละ 3(2-3-5)
สิ่งแวดล้อม
Map for Natural Resource and Environmental
Management
ชนิ ด และประเภทของแผนที่ องค์ ป ระกอบของ
แผนที่ พื้นฐานความรู้ทางการอ่านและการออกแบบแผน
ที่ การเก็บข้อมูลและการแสดงข้อมูลทั้งทางกายภาพและ
สังคมในแผนที่ การใช้แผนที่และการออกแบบแผนที่เพื่อ
การศึ ก ษาสถานภาพของทรั พ ยากร และวางแผนการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ งานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
Types, categories and composition of
map; basic knowledge of reading and creating
maps, data storage and display of data in both
physical and social maps, using the maps to
study the status of the resources, planning of
natural resources management for environmental science
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
BEN3105 ก า ร ใ ช้ แ ล ะ อ อก แ บ บ แ ผ น ที่ เพื่ อ ก า ร จั ด ก า ร 3(2-3-5)
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
Map for Natural Resource and Environmental
Management
ชนิ ด และประเภทของแผนที่ องค์ ป ระกอบของ
แผนที่ พื้นฐานความรู้ทางการอ่านและการออกแบบแผน
ที่ การเก็บข้อมูลและการแสดงข้อมูลทั้งทางกายภาพและ
สังคมในแผนที่ การใช้แผนที่และการออกแบบแผนที่เพื่อ
การศึกษาสถานภาพของทรั พยากร และวางแผนการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ งานด้ า นชี ว วิ ท ยา
สิ่งแวดล้อม
Types, categories and composition of map; basic
knowledge of reading and creating maps; data
storage and display of data in both physical
and social maps; using the maps to study the
status of the resources; planning of natural resources
management for environmental biology
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST3112 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5) ENV3813 ระบบมาตรฐานสิ่ง แวดล้อม อาชี วอนามัย และความ 3(3-0-6)
Environmental Standard System
ปลอดภัย
ความหมาย ความส าคั ญ ของระบบมาตรฐานด้ า น
Standard Systems for Environment, Occupational
สิ่งแวดล้ อม ระบบมาตรฐานการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมสากล
Health and Safety
ความหมาย ความสาคัญของระบบมาตรฐานด้าน
(ISO) กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสาหรับองค์กร
สิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยและ
ทั่ ว ไป ระบบมาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ เทคโนโลยี ส ะอาด
ความปลอดภัย ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ฉลากสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการอื่นที่เกี่ยวข้อง
)ISO14001) ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอ
กั บ งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการและกิ จ กรรมด้ า น
นามัย )ISO45001) และระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางการตรวจติ ด ตามระบบการจั ด การ
ทดสอบ )ISO17025)
สิ่ ง แวดล้ อ ม และแนวทางการคาดการณ์ ส ถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในอนาคต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
EST3112 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5) ENV3813 ระบบมาตรฐานสิ่ งแวดล้อ ม อาชีว อนามัยและความ 3(3-0-6)
Environmental Standard System
ปลอดภัย
Definition, importance of environmental standard
Standard Systems for Environment, Occupational
system; environmental management system
Health and Safety
(ISO14001); law, rule and practicality for general
Meaning and importance of the
organization ; clean technology; eco-labeling ; standard system
environmental standard system and the
about environmental performance; project and
standard system for occupational health and
activity about environmental performance;
safety, environmental management standard
guideline for monitoring environmental management
system (ISO14001), occupational health and
system; prediction guideline for environmental
safety standard system (ISO45001) and
situation in the future
laboratory standard system (ISO17025).
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-อ)
BEN4201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(350) ENV4405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(350)
Professional Training
Professional Training
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENV3804 การเตรียมฝึก
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :BEN3201 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพ
การปฏิ บั ติ แ ละเรี ย นรู้ ใ นสถานประกอบการ หรื อ
การปฏิ บั ติ แ ละเรี ย นรู้ ใ นสถานประกอบการ หรื อ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีการดาเนินงานทางด้านวิทยาศาสตร์
หน่ว ยงานของรัฐ ที่มีการดาเนิ นงานทางด้านชีว วิทยาหรือ
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเรียนรู้
เพื่อเป็นการเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และการปฏิบัติ
กระบวนการ ขั้นตอน และการปฏิบัติต่างๆ ในการทางาน
ต่างๆ ในการทางานจริงพร้อมทั้งมีการนาเสนอผลงาน และ
จริงพร้อมทั้งมีการนาเสนอผลงาน และรายงานเป็นหลักฐาน
รายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกงานแล้ว
ว่าผ่านการฝึกงานแล้ว
Prerequisites : ENV3804 Preparation for Training
Prerequisites : BEN3201 Preparation for Training
Professional fieldwork training at workplace
Professional fieldwork training at workplace
in environmental science and technology field,
in biological or environmental science and
occupational and safety. development of knowledge, skills,
technology field, development of knowledge,
attitudes and practical approaches on biological techniques,
skills, attitudes and practical approaches on
presentation of the training and academic report
biological techniques, presentation of the training
writing
and academic report writing

177
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2563
ชื่อวิชา/คาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ชื่อวิชา/คาอธิบายรายวิชา
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รหัสวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
น(บ-ป-อ)
BEN4202 สหกิจศึกษา
6(560) EN4407 สหกิจศึกษา
6(560)
Co-operative Education
Co-operative Education
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENV3406 การเตรียมสหกิจศึกษา
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :BEN3202 การเตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลา ณ สถานประกอบการที่ ใ ห้
การปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานประกอบการที่ให้
ความร่ว มมื อ และปฏิบั ติงานเป็ นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่ า 4
ความร่วมมือ และปฏิบัติงานเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4
เดือน โดยมีลั กษณะงานในสาขาสิ่ งแวดล้ อม อาชีว อนามัย
เดือน โดยมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา และอยู่
และความปลอดภัย และอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรหรือ
ภายใต้ ก ารดู แ ลของบุ ค ลากรหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง สถาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่ ง สถานประกอบการมอบหมายเพื่อฝึ กและเรียนรู้การ
ประกอบการมอบหมายเพื่อฝึกและเรียนรู้การทางานจริง
ทางานจริง
Prerequisites : BEN3202 Preparation for CoPrerequisites : ENV3406 Preparation for Cooperative Education
operative Education
Practical training in appropriate sectors with
Practical training in appropriate sectors with
co-operative organizations for a minimum of 4
co-operative organizations for a minimum of 4
months, activities to prepare students for
months, activities to prepare students for
professional training in biological or environmental
professional training in environment occupation and safety
science and technology field, through training in
field, through training in information services organizations,
information services organizations; administrative
administrative work, technical work and service work
work, technical work and service work
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4. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงปรากฏดังนี้
จานวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิ*

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ 2563
30
97
36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ 2565
30
88
39

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 88
2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 39
/ วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า 37
42
37
/วิชาเฉพาะ
2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 12
12
12
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
6
6
รวม
124
133
124
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
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5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
5.1 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
1. จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(2) กลุ่มวิชาภาษา
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(4) เลือกเรียน จาก 3 กลุ่ม
วิชาข้างต้น
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) วิชาแกน
)2) วิชาเฉพาะ
)2.1) วิชาบังคับ

)2.2) วิชาเลือก
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
หน่วยกิต
หน่วยกิต
133 1. จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
124
2. โครงสร้างหลักสูตร
30
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
6
)1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
6
สังคมศาสตร์
6
)2) กลุ่มวิชาภาษา
6
6
(3) ก ลุ่ ม วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
6
คณิตศาสตร์
12
)4) เลื อ กเรี ย น จาก 3 กลุ่ ม วิ ช า
12
ข้างต้น
97
88
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
36
2.2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
39
54
2.2.1.1 กลุ่มวิชาแกน
24
2.2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
15
42
2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน
37
2.2.2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
6
2.2.2.2 วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
15
2.2.2.3 วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
12
2.2.2.4 วิชาการวิจัยและจริยธรรม
4
12
2.2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
12
7
2.2.4
วิ ช าฝึ ก ประสบการณ์ ไม่นบั
ภาคสนาม
หน่วยกิต
6
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
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5.2 รายวิชาในหลักสูตร

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
The Royal Court of Suan Sunandha
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
GEN0104 การพัฒนาตน
Self Development
GEN0105 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
Life in Multicultural Society

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

180

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
The Royal Court of Suan Sunandha
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
GEN0104 การพัฒนาตน
Self Development
GEN0105 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
Life in Multicultural Society

181

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี
Good Citizenship
GEN0108 ความคิดอันงดงาม
Beautiful Thought
GEN0109 ศาสตร์พระราชา
King’s Philosophy
GEN0110 สานึกไทย
Thai Consciousness
GEN0111 การสร้างทักษะผู้นา
Building Leadership
GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ
Outside of the Box Thai Intellect
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
Inspiration of Life
GEN0114 สีสันวรรณกรรม
Color of Literatures

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

181

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี
Good Citizenship
GEN0108 ความคิดอันงดงาม
Beautiful Thought
GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
King’s Philosophy
GEN0110 สานึกไทย
Thai Consciousness
GEN0111 การสร้างบุคลิกผู้นา
Building Leadership
GEN0112 ปัญญาไทยนอกกรอบ
Outside of the Box Thai Intellect
GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต
Inspiration of Life
GEN0114 สีสันวรรณกรรม
Color of Literatures

เปลี่ยนชื่อวิชา

182

กลุ่มวิชาภาษา
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
Film Appreciation
GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
From Disappointment to a Dream Come
True
GEN0117 อยู่เป็นวิทยา
Science of Living
กลุ่มวิชาภาษา
GEN0201 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

)6-0-3)3 รายวิชาปรับเพิ่ม

3(3-0-6)
3(3-0-6)

182

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์
Film Appreciation
GEN0116 ความผิดหวังสู่ฝันที่เป็นจริง
From Disappointment to a Dream Come
True

183

รหัสวิชา
GEN0203
GEN0204

GEN0206
GEN0207
GEN0208

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
GEN0203

3(3-0-6)

GEN0204

3(3-0-6)

GEN0205

3(3-0-6)

GEN0206

3(3-0-6)

GEN0207

3(3-0-6)

GEN0208

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Careers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น
English for Communication and
Information Retrieval
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
English for Careers
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
English for Health Care

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา

3(3-0-6)

3(3-0-6)

183

GEN0205

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Career
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น
English for Communication and
Information Retrieval
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
English for Career Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ
English for Health Care

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา

184
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
184

รหัสวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาภาษา
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่
3(3-0-6) GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการพูดในที่
สาธารณะ
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation Skills in
Public Speaking and Presentation Skills in
English
English
GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Discourse English for Communication
Discourse English for Communication
GEN0211 ภาษาจีน
3(3-0-6) GEN0211 ภาษาจีน
Chinese Language
Chinese Language
GEN0212 ภาษาพม่า
3(3-0-6) GEN0212 ภาษาพม่า
Burmese Language
Burmese Language
GEN0213 ภาษาเขมร
3(3-0-6) GEN0213 ภาษาเขมร
Khmer Language
Khmer Language
GEN0214 ภาษาลาว
3(3-0-6) GEN0214 ภาษาลาว
Lao Language
Lao Language
GEN0215 ภาษาเวียดนาม
3(3-0-6) GEN0215 ภาษาเวียดนาม
Vietnamese Language
Vietnamese Language

หมายเหตุ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

185
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN0216 ภาษามาเลย์
Malay Language

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
GEN0216
GEN0217

GEN0301

GEN0303
GEN0304
GEN0305

3(3-0-6)

GEN0301

3(3-0-6) GEN0302
3(3-0-6) GEN0303
3(3-0-6) GEN0304
3(3-0-6) GEN0305

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
)6-0-3)3

รายวิชาปรับเพิ่ม

3(3-0-6)
185

GEN0302

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for
Communication
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
Science and Environments
รู้เท่าทันดิจิทัล
Digital Literacy
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
ภาษามาเลย์
Malay Language
ภาษาเกาหลี
Korean Language
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Information Technology for
Communication
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
Science and Environments
รู้เท่าทันดิจิทัล
Digital Literacy
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation for Quality of Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

186

รหัสวิชา
GEN0306
GEN0307
GEN0308
GEN0309

GEN0311
GEN0312
GEN0313

น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
3(3-0-6) GEN0306
3(3-0-6) GEN0307
3(3-0-6) GEN0308
3(3-0-6) GEN0309
3(3-0-6) GEN0310
3(3-0-6) GEN0311
3(3-0-6) GEN0312
3(3-0-6) GEN0313

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
การดูแลสุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
Healthcare for New Generation
มหัศจรรย์แห่งความคิด
Miracle of Thought
อินโฟกราฟิก
Infographic
ชีวิตดิจิทัล
Digital Life
การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
Sexual Health Promotion
ธรรมชาติบาบัด
Natural Therapy
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
Financial Literacy
การเต้น
Dancing

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา

3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

186

GEN0310

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา
สุขภาพสาหรับชีวิตยุคใหม่
Health Care for New Gen
มหัศจรรย์แห่งความคิด
Miracle of Thought
อินโฟกราฟิก
Info Graphic
ชีวิตกับดิจิทัล
Digital for Life
การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
Sexual Health Promotion
ธรรมชาติบาบัด
Natural Therapy
รู้เท่าทันภาวะการเงิน
Financial Literacy
การเต้น
Dancing

187
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
GEN0314

3(3-0-6)

GEN0315

3(3-0-6)

GEN0316

3(3-0-6)

GEN0317

3(3-0-6)

GEN0318

3(3-0-6)

GEN0319
GEN0320

หมายเหตุ

187

รหัสวิชา
GEN0314 โยคะ
Yoga
GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
Never Get Fat Again
GEN0316 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
Science of Anti - Aging
GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
State of the Art of Royal Cuisine
GEN0318 รักปลอดภัย
Safe Sex
GEN0319 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
Entrepreneurship in Digital

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
โยคะ
3(3-0-6)
Yoga
ชีวิตเลิกอ้วน
3(3-0-6)
Never Get Fat Again
ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
3(3-0-6)
Science of Anti - Aging
ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
3(3-0-6)
State of the Art of Royal Cuisine
รักปลอดภัย
3(3-0-6)
Safe Sex
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Digital
รวยด้วยดิจิทัล
)6-0-3)3
Digital Millionaire

รายวิชาปรับเพิ่ม

188
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) วิชาแกน

3(3-0-6)

MAT1412 แคลคูลัส 2
Calculus 2

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
88
39
24
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)

188

MAT1411 แคลคูลัส 1
Calculus 1
MAT1412 แคลคูลัส 2
Calculus 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
97
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
36
2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2.1.1 วิชาแกน
2.1.1.1 วิชาคณิตศาสตร์
3(3-0-6) MAT1411 แคลคูลัส 1
Calculus 1

189

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

CHE1121 เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1

น(บ-ป-อ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2.1.1.2 วิชาเคมี

น(บ-ป-อ)
7

3(3-0-6)

CHE1121 เคมีทั่วไป 1

3(3-0-6)

CHE1122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-1)
General Chemistry Laboratory 1

General Chemistry 1
CHE1122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
General Chemistry Laboratory 1
CHE1123 เคมีทั่วไป 2

หมายเหตุ

1(0-3-1)
3)3-0-6)

รายวิชาปรับเพิ่ม

General Chemistry 2
97

BIO1011 ชีววิทยา 1
Biology 1

3(3-0-6)

2.1.1.3 วิชาชีววิทยา
BIO1011 ชีววิทยา 1
Biology 1

7
3(3-0-6)

BIO1012 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1

1(0-3-1)

BIO1012

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1

1(0-3-1)

BIO1013 ชีววิทยา 2
Biology 2

3(3-0-6)

BIO1013

ชีววิทยา 2
Biology 2

3(3-0-6)

189

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

190
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BIO1014 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biological Laboratory 2

รหัสวิชา

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
รายวิชาปรับออก

2.1.1.4 วิชาฟิสิกส์
PHY1111 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
PHY1112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Physics Laboratory 1

4
3(3-0-6)

รายวิชาปรับเพิ่ม

1(0-3-1)

รายวิชาปรับเพิ่ม

2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
ENV2001 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ

15
3(2-3-5)

190

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

น(บ-ป-อ)
1(0-3-1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา

97

Analytical Chemistry of Pollutants

ย้ายกลุ่มวิชาและ
เปลี่ยนรหัสวิชา

191
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
EST3106 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
ทางเคมี
Chemical Environmental Quality
Monitoring

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Organic Chemistry for
Environmental science,
Occupational Health and Safety

191

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมายเหตุ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
ENV3204 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทาง
3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
เคมี และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์
ชื่อวิชาและปรับ
อุตสาหกรรม
คาอธิบายรายวิชา
Chemical Environmental Quality
Analysis and Industrial Hygiene
Measurement
ENV2003 เคมีอินทรีย์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) รายวิชาปรับเพิ่ม

192
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

น(บ-ป-อ)
97

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ENV2004 ชีวเคมีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
88
3(2-3-5)

รายวิชาปรับเพิ่ม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Bio - Chemistry for Environmental
Science, Occupational Health and
Safety

ESC1102 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
English for Science

3(2-2-5) ENV3003 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Statistics and Research Methodology
for Environmental Science, Occupational
Health and Safety
3(3-0-6)

3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและปรับ
คาอธิบายรายวิชา

รายวิชาปรับออก

192

STA2011 สถิติสาหรับการวิจัย
Statistics for Research

193

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) วิชาแกน
BEN1001 นิเวศวิทยา
Ecology

น(บ-ป-อ)
54
36
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.2 วิชาบังคับ
37
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
6
ENV2007 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
Environmental Ecology

หมายเหตุ

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
และปรับคาอธิบาย
รายวิชา

BEN2001 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
Analytical Chemistry of
Pollutants

3(2-3-5)

3(2-3-5)

รายวิชาปรับเพิ่ม
193

ENV2008 เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry

ย้ายไปหมวดวิชา
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน

194

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
EST2101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Fundamental of Environmental Science
EST3107 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
Pollution Control Technology and
Environmental Remediation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
54
2. หมวดวิชาเฉพาะ
3(3-0-6)

น(บ-ป-อ)
รายวิชาปรับออก

3(2-3-5)

ย้ายไป
หมวดวิชาเลือก

9

ควบคุม
3(2-3-5) ENV2901 การควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย 3(2-3-5)
Solid Waste Control and
Management

194

2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.2.1 วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการ
EST2103 การควบคุมและการจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Control and
Management

หมายเหตุ

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและปรับ
คาอธิบายรายวิชา

195

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EST2105 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Control
EST3111 การควบคุมมลพิษทางน้า
Water Pollution Control

รหัสวิชา
ENV2902

3(2-3-5)

ENV3903

3(2-3-5)

ENV2907

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและปรับคาอธิบาย
3(2-3-5) รายวิชา
6
3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิชาและปรับคาอธิบาย

Geo-Informatics Technology

รายวิชา

for Environmental Science
ENV3904 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment
Technology

3(2-3-5)

ย้ายมาจากหมวดวิชา
เลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชา

195

EST3108 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสาหรับงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
Geo-Informatics Technology for
Environmental Science

น(บ-ป-อ)
3(2-3-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Control
การควบคุมมลพิษทางน้า
Water Pollution Control
2.2.2 วิชาด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้าน

196

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EST3109 ปฏิบัติการโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
Geographic Information System
for Environmental Science Laboratory

น(บ-ป-อ)
1)1-3-0)

EST2102 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Natural Resources and
Environmental Management

3(3-0-6)

EST2104 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Natural Resource and
Environmental Laws

3(3-0-6)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
รายวิชาปรับออก

2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENV2801 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

12
3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ

196

สิ่งแวดล้อม
Natural Resources and
Environmental Management
ENV2802 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

วิชาและปรับ

Laws for Environmental Science,

คาอธิบายรายวิชา

Occupational Health and Safety

197
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EST4113 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact
Assessment

น(บ-ป-อ)
3(2-3-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENV3803 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
Environmental and Health

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและปรับ
คาอธิบายรายวิชา

Impact Assessment
ENV3809 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
Community Environmental
Management
3(2-3-5)

ย้ายมาจากหมวดวิชา
เลือก และเปลี่ยน
รหัสวิชา
ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก

197

EST3112 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
Environmental Standard System

3(2-3-5)

198

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

EST3110 การสัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
Seminar in Environment

น(บ-ป-อ)
1(0-2-1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2.2.4 กลุ่มวิจัยและจริยธรรม

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)

ENV3402 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์

1(0-2-1)

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
และปรับคาอธิบายรายวิชา

ความปลอดภัย
Seminar in Environmental
Science, Occupational Health
198

and Safety
ENV3403 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
Research Project for
Environmental Science,
Occupational Health and
Safety

3(0-9-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
และย้ายกลุ่มวิชา

199
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
น(บ-ป-อ)
(3) วิชาเลือก
BEN2101 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่องาน 3(2-3-5)
ด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Mathematics and Computer for
Environmental Biology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
2.2.5 วิชาเลือก
ENV2009 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ดา้ น
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
Mathematics and Computer for

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
12
3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
และปรับคาอธิบาย
รายวิชา

Environmental Science,
199

Occupational Health and Safety
ENV2010 ชีวสถิติ
Biostatistics

3(2-2-5)

รายวิชาปรับเพิ่ม

EST3208 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment

3(3-0-6)

ENV2011 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

EST2205 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
Impact of Climate Change

3(3-0-6)

ENV2501 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
Impact of Climate Change

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

200

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

EST3207 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
Occupational Health and
Industrial Safety

น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENV2701
3(3-0-6) ENV2702

ENV2703

ENV2705
ENV2706
EST2204 การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
Biodiversity Conservation

3(2-3-5) ENV2805

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-2-5)

รายวิชาปรับเพิ่ม

3(2-2-5)

รายวิชาปรับเพิ่ม

3(2-2-5)

รายวิชาปรับเพิ่ม

3(2-2-5)

รายวิชาปรับเพิ่ม

3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

200

ENV2704

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
Human Anatomy and Physiology
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม
Occupational Health and
Industrial Safety
การยศาสตร์
Ergonomics
ทักษะในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Industrial Technology Skills
วิศวกรรมพื้นฐาน 1
Basic Engineering 1
วิศวกรรมพื้นฐาน 2
Basic Engineering 2
การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
Biodiversity Conservation

201
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EST2203 การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
Participatory Development for
Environment Management

รหัสวิชา
ENV2806

EST3219 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise Pollutants and Vibration

3(2-3-5)

ENV2905

EST3223 การจัดการสารอันตรายและของเสีย
อันตราย
Hazardous Substance and
Hazardous Waste Management

3(3-0-6)

ENV2906

EST3212 แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Models

3(2-3-5)

อันตราย
Hazardous Substance and
Hazardous Waste
Management
ENV3004 แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Models

3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

201

น(บ-ป-อ)
3(2-3-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมายเหตุ
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อการ
3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยน
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชื่อวิชา
Participatory Development for
Community Environmental
Management
การควบคุมมลพิษทางเสียงและ
3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยน
ความสั่นสะเทือน
ชื่อวิชา
Noise Pollution and Vibration
Control
การจัดการสารอันตรายและของเสีย 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

202
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EST2202 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
EST3206 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology

น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
3(2-3-5) ENV3005
3(3-0-6)

ENV3007
ENV3011

3(2-3-5)

ENV3502

3(2-3-5)

ENV3504

3(3-0-6)

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับเพิ่มรายวิชา

3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

รายวิชาปรับออก

202

EST2201 การจัดการทรัพยากรดินและการใช้
ที่ดินอย่างยั่งยืน
Sustainable Soil and Land Use
Management
BEN3106 การสารวจติดตามสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี
ทางชีวภาพ
Environmental Bio-Monitoring
EST3217 การจัดการทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุาและ
พื้นที่คุ้มครอง
Forest and Wildlife Management
and Protected Area

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียน
English for Educational Success
การจัดการทรัพยากรดินและการใช้
ที่ดินอย่างยั่งยืน
Sustainable Soil and Land Use
Management
การสารวจติดตามสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี
ทางชีวภาพ
Environmental Bio-Monitoring

203

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

3(2-3-5)

BEN3104 การจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Environmental Management for Ecotourism

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ENV3807

ENV3811

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(2-2-5)

รายวิชาปรับเพิ่ม

3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชา

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

Environmental Management
ENV3812 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
Environmental Management for
Ecotourism

203

BEN3105 การใช้และออกแบบแผนที่เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Map for Natural Resource and
Environmental Management
BEN3102 การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
System Approaches to
Environmental Management

รหัสวิชา
ENV3704

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
อันตราย
Industrial Process and Hazards
การใช้แผนที่เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Map for Natural Resource and
Environmental Management
การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
System Approaches to

204

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ENV3813

3(3-0-6)

ENV3815

3(2-3-5)

ENV3816

3(2-3-5)

ENV3908
ENV3909

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6) ย้ายมาจากหมวดวิชาบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-3-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-3-5)

ย้ายจากหมวดวิชาบังคับ
และเปลี่ยนรหัสวิชา

204

EST3210 เทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติ
Disaster Management
Technology
EST3209 การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
Introduction to Remote Sensing
EST3216 มลพิษทางดินและน้าใต้ดิน
Soil and Groundwater Pollution

น(บ-ป-อ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Standard Systems for
Environment, Occupational
Health and Safety
เทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติ
Disaster Management
Technology
การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
Introduction to Remote Sensing
มลพิษทางดินและน้าใต้ดิน
Soil and Groundwater Pollution
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
Pollution Control Technology
and Environmental
Remediation

205
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EST3215 เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
ENV3911
ENV3912

3(0-6-6)

ENV4011
ENV4401

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
3(2-3-5)

ปรับเพิ่มรายวิชา

3(0-6-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับเพิ่มรายวิชา

205

EST3218 กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Case Studies

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม
Environmental Management
for Industrial Sector
กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Case Studies
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
Professional Ethics and Laws

206

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

รหัสวิชา
ENV4707
ENV4708

ENV4709

ENV4711

ENV4712

206

ENV4710

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมายเหตุ
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
Environmental Health
หลักการระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
Principles of Occupational Health
Epidemiology
การจัดการสุขภาพและการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
Health Management and First Aids
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
Fundamental of Industrial Hygiene
พิษวิทยาอาชีวอนามัยและอาชีวเวช
3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
ศาสตร์
Toxicology and Occupational
Medicine
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการ
3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิม่
ทางาน
Environmental and Work
Physiology

207

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENV4713

ENV4714

ENV4715

ENV4717

207

ENV4716

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมายเหตุ
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
วิศวกรรมความปลอดภัยในงาน
3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
อุตสาหกรรม
Industrial Safety Engineering
หลักความปลอดภัยในการทางานและ 3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
เทคนิคการตรวจสอบ
Principles of Work Safety and
Inspection Technique
การปูองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยใน
3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
อุตสาหกรรม
Fire and Emergency Prevention
in Industry
การควบคุมทางด้านสุขศาสตร์
3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene Control
วิศวกรรมการระบายอากาศในงาน
3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
อุตสาหกรรม
Industrial Ventilation Engineering

208

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ENV4718

ENV4719

208

ENV4808

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมายเหตุ
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
การประเมินและจัดการความเสี่ยงด้าน 3(2-2-5) รายวิชาปรับเพิ่ม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
Risk Assessment and
Management
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการพัฒนา
3(3-0-6) รายวิชาปรับเพิ่ม
องค์กรสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Industrial Psychology and
Organizational Behavior towards
Sustainable Development Goals
กฎหมายแรงงานและมาตรฐานด้าน
3(3-0-6) รายวิชาปรับเพิ่ม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยระดับชาติ
และนานาชาติ
Labor Laws, National and
International Standards in Safety
and Occupational Health

209

รหัสวิชา
EST3211

EST3213

EST3214

EST3221
EST3222

น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อวิชา

หมายเหตุ
น(บ-ป-อ)
รายวิชาปรับออก

3(2-3-5)

ย้ายไปหมวดวิชาบังคับ
และเปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-3-5)

ย้ายไปหมวดวิชาบังคับ
และเปลี่ยนรหัสวิชา

3(3-0-6)

รายวิชาปรับออก

3(3-0-6)

รายวิชาปรับออก

3(2-3-5)

รายวิชาปรับออก

209

EST3220

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อวิชา
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable
Development
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
Community Environmental
Management
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment
Technology
สิ่งแวดล้อมศึกษา
Environmental Education
การจัดการธุรกิจสีเขียว
Green Business Management
การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม
Environmental Project
Management

210
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EST3224 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Research
Methodology

น(บ-ป-อ)
3(2-3-5)

210

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมายเหตุ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
ENV3003 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้าน
3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และปรับคาอธิบาย
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
รายวิชา
Statistics and Research
Methodology for Environmental
Science, Occupational Health
and Safety

211

211

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หมายเหตุ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
(2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
BEN3301 โครงงานวิจัย
3(0-9-3) ENV3403 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3(0-9-3) ย้ายไปหมวดวิชาเฉพาะด้าน
Research Project
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
เปลีย่ นรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา
ความปลอดภัย
และปรับคาอธิบายรายวิชา
Research Project for
Environmental Science,
Occupational Health and Safety
BEN3201 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(90) ENV3404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1(90) เปลี่ยนรหัสวิชา
Preparation for Training
Preparation for Training
BEN4201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(350) ENV4405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(350) เปลี่ยนรหัสวิชา คาอธิบาย
Professional Training
Professional Training
รายวิชา
BEN3202 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(90) ENV3406 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(90) เปลี่ยนรหัสวิชา
Preparation for Co - Operative
Preparation for Co Education
Operative Education
BEN4202 สหกิจศึกษา
6(560) ENV4407 สหกิจศึกษา
6)560) เปลี่ยนรหัสวิชา คาอธิบาย
Co-operative Education
Co-operative Education
รายวิชา

212

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
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229

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรและ
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร

230

คณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร
(1) คณะกรรมการจากสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(1.1) ผศ.ดร.วลัยพร
ผ่อนผัน
ประธานกรรมการ
(1.2) รศ.ดร.ไพบูลย์
แจ่มพงษ์
กรรมการ
(1.3) ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล
กรรมการ
(1.4) ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล
กรรมการ
(1.5) ผศ.ดร.พรรณทิพย์ กาหยี
กรรมการ
(1.6) ผศ.ศรีสุวรรณ
เกษมสวัสดิ์
กรรมการ
(1.7) ผศ.นิธินาถ
เจริญโภคราช
กรรมการ
(1.8) รศ.ศิวพันธุ์
ชูอินทร์
กรรมการและเลขานุการ
(1.9) นางสาววรากร
โฉมโสภา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก (ผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานงานวิชาชีพ)
(2.1) นางสาวอิศริยา แสงเจริญ
ผู้อานวยการกองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2.2) ดร.ไพทูรย์ งามมุข
ผู้ช่วยผู้อานวยการเขตหลักสี่
(2.3) นายพงศกร สง่าผล
กรรมการผู้จัดการบริษัทเอนไวรอนเมนทัล
มูฟเม้นท์ จากัด
(2.4) นายคงพิสิษฐ์ พรเจริญ
ผู้จัดการบริษัทเอเวอร์กรีน คอนซัลติ้ง จากัด
(2.5) นายเศกสรรค์ ว่อง
ผู้จัดการบจก.วอเตอร์อินเด็กซ์แอนด์คอนซัลแทนท์
(2.6) ผู้แทนบริษัทเอชวีอี จากัด
(2.7) ผู้แทนบริษัทยูเออี
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ภาคผนวก ง
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
3. รหัสพนักงาน
4. คุณวุฒิ

นางสาววลัยพร ผ่อนผัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
059124

ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
Ph.D
Remote sensing and
2557
Geographic Information System
วท.ม.
วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
2547
วท.บ.
ปฐพีวิทยา
2545

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Asian Institute of Technology,
Pathumthani, Thailand
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

5. ผลงานทางวิชาการ
Phonphan W. (2018). The study the Volumetric Soil Moisture through Microwave Remote
Sensing. Advanced Science Letters. 24 (7, Jul): 5351-5354.
Phonphan W., Diep N.T.H., & Korsem T. (2018). Determination aquaculture area in Thanh Phu
District, Ben Tre Province, Vietnam using remote sensing technology. Advanced Science
Letters. 24 (7, Jul): 5355-5358.
Phonphan W., & Thanakunwutthirot M. (2019). Application of remote sensing and GIS for
assessing crop water demand. Proceeding. ACM IEEA '19 Proceedings of the 8th
International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications. (16 - 19,
March) 59-62.
Phonphan W., Thanakunwutthirot M. (2020) Mapping of Mangrove Change with Remote Sensing
in Samut Songkhram Province, Thailand. In: Ahram T., Taiar R., Gremeaux-Bader V., Aminian
K. (eds) Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications II. IHIET 2020.
Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1152. Springer, Cham
https://doi.org/10.1007/978-3-030-44267-5_29
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Phonphan. W. (2020) Analysis Forest Fire Cause and Different Land Use With in BufferZones in
Kanchanaburi Province, Thailand S. Monprapussorn et al. (Eds.): ICGGS 2018,
SPRINGERGEOGR, pp. 118–127, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33900-5_12
Niemmanee. T., & Phonphan. W. (2020) Sustainable Cultivation Planning in Ban Phaeo District,
Samut Sakhon Province with Goal Programming and Geographic Information System S.
Monprapussorn et al. (Eds.): ICGGS 2018, SPRINGERGEOGR, pp. 59–67, 2020.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-33900-5_6
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
3. รหัสพนักงาน
4. คุณวุฒิ

นางสาวนิธินาถ เจริญโภคราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
009074

ระดับปริญญา
สาขาวิชา
วท.ม.
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2540 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
2529 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

5. ผลงานทางวิชาการ
Charoenpokaraj N., & Chitman P. (2018). Species diversity of migratory birds along the
mangrove nature trails in Samut Songkhram Province, Thailand. Advanced Science Letters.
24 (7, Jul): 5365-5368.
Charoenpokaraj N., & Chitman P. (2018). Species diversity and abundance of birds in the
coastal land use areas, Bang Kaew Sub-District, Muang District, Samut Songkhram Province,
Thailand. Advanced Science Letters. 24(7, Jul): 5385-5388.

237
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
3. รหัสพนักงาน
4. คุณวุฒิ

นางสาวฒาลิศา เนียมมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
026848

ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด.
การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร
2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
วท.ม.
วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2539 มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ผลงานทางวิชาการ
Niemmanee T., Borwornchokchai K., & Nindam T. (2019). Farmer's perception, knowledge and
attitude toward the use of biochar for agricultural soil improvement in Amphawa district,
Samut Songkhram province. The 8th International Conference on Informatics,
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
3. รหัสพนักงาน
4. คุณวุฒิ

นางสาวศันสนีย์ แสนศิริพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
049600

ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปร.ด.
เทคโนโลยีพลังงาน
วท.ม.
เทคโนโลยีพลังงาน
วท.บ.
ฟิสิกส์

ปีที่สาเร็จ
2555
2546
2542

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. ผลงานทางวิชาการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
3. รหัสพนักงาน
4. คุณวุฒิ

นางสาวคณิตดา ทองขาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
054541

ระดับปริญญา
สาขาวิชา
ปร.ด.
เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การประมง
วท.บ.

ประมง

ปีที่สาเร็จ
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. ผลงานทางวิชาการ
Suwannahong. K, Thongkao. K, Thongmuang. P, Kreetachat, T.,& Sudjaroen. Y. (2020). Larvicidal
activity of aedes aegypti from a simple preparation of cashew (Anacardium occidentale l.)
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and anti-microbial activities of ethanol extract from Cnidoscolus chayamansa (Mc vaugh)
leaves. International Journal of Pharmaceutical Research. 12(4). 4947–4950.
Thongkao. K, Kakatum. N., Thongmuang. P., & Sudjaroen. Y. (2020). Antioxidant, anti-tyrosinase,
anti-elastase and cytotoxicity of ethanol extract from Cnidoscolus chayamansa (Mc Vaugh)
leaf extract. International Journal of Pharmaceutical Research. 12(4). 4931–4935
Sudjaroen. Y, Pitaksilp. T., Ruchiwit. K, Thongkao. K, Thongmuang. P., & Suwannahong. K. (2020).
Association of CYP2D6 (G1934A) gene and hematological disturbances in chronic pesticide
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Thongkao. K, Sudhadham. M, Suwannahong. K. & Wanna. C. (2020). The Development of
Nitrogen and Phosphorus Removal System on Eutrophication in Water Bodies Using Floating
Plants. Thailand. ACM International Conference Proceeding Series. 32–35.
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ภาคผนวก จ.
การเปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้

242
ตารางที่ จ.1 การเปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระหว่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2559
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม
(5) เคารพสิท ธิ ยอมรับ ฟังความคิ ดเห็น ของผู้อื่ น รวมทั้ ง
เคารพและตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

2. ความรู้
(1) มี ค วามรู้ ห ลั ก การและทฤษฎี ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ในศาสตร์
สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ หลักการทาง
สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
(2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และสามารถนามาบูรณาการกับความรู้ ใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มี ค วามรอบรู้ แ ละสามารถติ ด ตามสถานการณ์ แ ละ
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการในสาขาวิ ช า และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกาหนด
ทางวิ ช าการ ซึ่ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิต
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมอย่ า งราบรื่ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
ส่วนรวม โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกข้อปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ดังหัวข้อต่อไปนี้
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก รและ
สังคม
(5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
และตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มาตรฐานความรูส้ าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) มี ค วามรู้ ห ลั ก การและทฤษฎี ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ในศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งกว้ า งขวางและเป็ น ระบบ ได้ แ ก่ หลั ก การทาง
สิ่ ง แวดล้ อ ม มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มและการควบคุ ม การวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
(2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และสามารถนามาบูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม
(3) มี ค วามรอบรู้ แ ละสามารถติ ด ตามสถานการณ์ แ ละ
ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกาหนดทาง
วิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ตารางที่ จ.1 (ต่อ)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2559
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ ง
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น
(3) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะทาง
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้
โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษา
คิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จาก
การสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข
ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยค านึ ง ถึ งความรู้ ท างทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประสบการณ์ ใ นภาคปฏิ บั ติ และผลกระทบที่ ต ามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น
(3) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทาง
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
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ตารางที่ จ.1 (ต่อ)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2559
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ทั้ ง งานในหน้ า ที่ แ ละงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา
และสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอื่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
นักศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วน
ใหญ่ ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ คนที่ ไ ม่ รู้ จั ก กั น มาก่ อ น บุ ค คลที่ ม าจาก
สถาบั น อื่ น และบุ ค คลที่ ม าจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ มาจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ
เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชาต่างๆ
หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
(1) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ทั้ ง งานในหน้ า ที่ แ ละงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอื่น
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2559
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของการนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม
(5) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
(1) สามารถระบุ แ ละนาเทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่ อสารรวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของการนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถระบุ เข้ า ถึ ง และคั ด เลื อ กแหล่ งข้ อ มู ล ความรู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มจากแหล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศทั้ ง ใน
ระดั บชาติแ ละนานาชาติ สามารถติ ดตามความก้า วหน้ าและมี
วิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารที่
เหมาะสม
(4) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่า งถูก ต้อง และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม

