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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม
และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย
อีกหลายแห่ง	 ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่	 650	ไร่พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่
ประมาณ	273	ไร่และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	
	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานในระบบราชการระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะรวม	9	หน่วยงาน	 ได้แก	่
คณะศึกษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยี	ส�านักคอมพิวเตอร์	ส�านักวิทยบริการ	
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	และส�านักงานอธิการบดี
	 ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่ารวม	18	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะการบัญชี
และการจัดการ	คณะเภสัชศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	คณะแพทยศาสตร์	
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
ส�านักศึกษาทั่วไป	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์
	 นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้	โดยมโีครงการจดัการศกึษานอกทีต่ัง้/ศนูย์บรกิารวชิาการจงัหวดัต่าง	ๆ 	ดงันี้
 1.	 จังหวัดอุดรธานี	สถาบันพลศึกษา	 เลขที่	 380	หมู่	 5	ถนนอุดรธานี	 -	หนองบัวล�าภู	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	โทรศัพท์	0-4222-3593	ภายใน	7000
	 2.	 จังหวัดอุบลราชธานี	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	ถนนพรหมเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น

จ�านวนมาก	ได้แก่
	 1.	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีสาน
ทุกสาขาเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ที่ตั้ง	: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4372-1686

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้และสัตว์ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนภาคอีสานและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ	 (เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ)
 ที่ตั้ง	: สถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	อาคารวจิยัและปฏบิตักิาร	ชัน้	2	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4407	ต่อ	1741-1746
	 3.	 ส�านักคอมพิวเตอร์	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ	ควบคุมและให้บริการระบบการเรียนการสอนและระบบโทรศัพท์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนและ
การวิจัย	 จัดฝึกอบรมวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน	 ตลอดจนซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
 ที่ตั้ง	:	ส�านักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	B	ชั้น	3	-	4	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์/Fax	0-4375-4350
	 4.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย	โดยจัดหา	จัดเก็บ	สั่งสม	
อนุรักษ์	 และให้บริการสารสนเทศ	 และองค์ความรู้ทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า
และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา	 	 ”แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เสริมความรู้	 ความคิดภูมิปัญญา„	
โดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล	(Digital	Library)
 ที่ตั้ง	:	 1.	 ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	และ	B	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4322-40	ต่อ	2491,	2493	Fax.	0-4375-4358
	 	 	 2.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	หน่วยบริการศรสีวัสดิ	์ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4322	ต่อ	6072
	 5.	 บณัฑติวทิยาลยั	เป็นหน่วยงานระดบัคณะ	บรหิารจดัการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	เป็นศูนย์กลางในการประสาน
และก�ากบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวิทยาลยั	ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษา	และการวจิยัในระดบับณัฑิตศกึษา
 ที่ตั้ง	:	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารราชนครินทร์	 (RN)	 ช้ัน	 2	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333-40	หรือ	0-4375-4412	ต่อ	2012,	2013,	2014,	2015
 6.	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล	กระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจ�านวน
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอก	สาขาบรรพชีวินวิทยา)
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	 ชั้น	 2	 อาคารปฏิบัติการและวิจัย	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	1737,	1739	หรือ	0-4375-4373
	 7.	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	 เป็นแหล่งจัดหา	 รวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิ	ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ความเป็นอยู่และประเพณีการศึกษา	ความเชื่อ	วรรณกรรม	
ภาษาศิลปะ	การละเล่นพื้นบ้าน	การพัฒนาชนบท	และการเมืองการปกครอง	เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2433,	2400
	 8.	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ	 และ
พัฒนาการเลี้ยงไหมให้แพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150		โทรศัพท์	0-4375-4416,	0-4375-4333	ต่อ	3046
	 9.	 ส�านกับรกิารวชิาการ	เป็นหน่วยงานประสานงานให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	เทคนคิและวชิาชพี	จดับรกิารเป็นทีป่รกึษา
ด้านวชิาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	ประสานงานการจดัฝึกอบรม	สมัมนา	อภปิราย	และ
บรรยายกระจายการให้บริการความรู้และวิชาการสู่สังคมในทุกระดับ	ทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ
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 ที่ตั้ง	:	 ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2661	หรือ	0-4375-4410,	0-4375-4441,	0-4375-4442
	 10.	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน	การวิจัย	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์
เพื่อให้บริการส�าหรับนิสิต	อาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ที่ตั้ง	:	ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4375-4437,	0-4370-6081
	 	 :	ส�านักงาน	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333-40	ต่อ	1215	หรือ	0-4375-4233
	 11.	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	 สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	
เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะธุรกิจใหม่	และให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แก่นิสิต	
บัณฑิต	อาจารย์	ผู้ว่างงานผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	ธุรกิจชุมชน	และ
ศิลปิน	 โดยใช้ศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เคร่ืองมืออุปกรณ์	 และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับเครื่อข่ายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
	 12.	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานรวบรวม	ศึกษา	ค้นคว้า	 เผยแพร่และบริการความรู้	 ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	 เร่ืองราวของชุมชนและท้องถ่ิน	 โดยอิงอยู่บนฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องราวเน้ือหามากกว่าวัตถุสิ่งของ	 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางส่ือต่าง	ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	หนังสือ	
เอกสาร	แผ่นพับ	และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง	ๆ
 ที่ตั้ง	: พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียงอ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	 โทรศัพท	์
0-4375-4333-40	ต่อ	1384,	0-4375-4380
	 13.	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	เป็นสถานศกึษาเพือ่วจิยัและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	
เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
 ที่ตั้ง	:	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(เขตพืน้ทีข่ามเรียง)	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	3301	หรือ	0-4375-4636
	 14.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
	 ที่ตั้ง	 :	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 44000	
โทรศัพท์	0-4374-2830
	 15.	 ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาพ	อยูภ่ายใต้คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร	สร้างเสรมิสขุภาพในรปูแบบ
ต่าง	ๆ 	เช่น	การนวดแผนโบราณ	โยคะ	อบไอน�า้สมนุไพร	อ่างน�า้วน	การเต้นแอโรบคิ	ออกก�าลงักายด้วยอุปกรณ์	ร้องเพลงคาราโอเกะ	
ให้ค�าปรึกษาคลายเครียด	เป็นต้น	โดยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป
	 16.	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ฝึกปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก	และเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 ที่ตั้ง	:	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2302,	2348
	 17.	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษา
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชน	โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นเลิศในการบริการ
ด้านเวชศาสตร์และครอบครวัแบบบรูณาการ	ปัจจบุนัเปิดให้บรกิารตรวจรักษาโรคทัว่ไปและคลนิกิเฉพาะทางด้วยแพทย์และบคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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 ที่ตั้ง	:	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2992
	 18.	 ศูนย์บริการทางการแพทย์	 เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 การตรวจสุขภาพต่าง	 ๆ	
โดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์	 ประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักการแพทย์แผนไทย	
และนักเวชระเบียนอยู่ประจ�าศูนย์เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั่วไป
 ที่ตั้ง	:	ศนูย์บรกิารทางการแพทย์	มหาวทิยาลยัมหาสารคามต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวิชัย	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2035
	 19.	 ศนูย์บริการแพทย์แผนไทยประยกุต์	อยูภ่ายใต้คณะแพทยศาสตร์	เป็นศนูย์ทีใ่ห้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต
 ที่ตั้ง	:	 อาคารคณะแพทยศาสตร์	 ชั้น	 1	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	 โทรศัพท์	 0-4372-2144	
ต่อ	6349,	6345
	 20.	 สภาคณาจารย์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนคณาจารย์ในการให้ค�าปรกึษาและแนะน�าใน
กิจการทั่วไปเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	ส่งเสริม	สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาด้านวิชาการ	จริยธรรม	และวินัย	ตลอดจนการจัด
สวัสดิการในด้านต่าง	ๆ
	 21.	 ร้านยามหาวิทยาลัย	เป็นแหล่งให้บริการชุมชนในด้านสุขภาพ	โดยบริการด้านยา	เครื่องมือแพทย์	และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	และให้ความรู้ในเรื่องยาและสุขภาพ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ที่ตั้ง	:	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	1	ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
มหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2502
	 	 :	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	2	อาคารบริการกลางพลาซ่า	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4584
	 22.	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานจ�าหน่ายแบบเรียน	 เคร่ืองเขียน	 หนังสือ	 ต�ารา	
อุปกรณ์การศึกษา	วัสดุส�านักงาน	เครื่องแบบนิสิต	ชุดกีฬา	ของที่ระลึกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ
ศูนย์ถ่ายเอกสาร	สิ่งพิมพ์	เข้าปก	เย็บเล่ม	และศูนย์ไปรษณีย์ภัณฑ์
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารศูนย์หนังสือ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4319,	0-4375-4174
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา	2	อาคารราชนครินทร์	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	3	อาคาร	บริการนิสิต	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 23.	 ศูนย์พัฒนาภาษา	 (LDC-Language	 Development	 Centre)	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 ที่ตั้ง	: ศูนย์พัฒนาภาษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ชั้น	1	อาคารราชนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2061,	2709	หรือ	0-4375-4371
	 24.	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นโครงการบริการทางวิชาการ	 ด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหาสาระของเอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไว้อย่างเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่	เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัย
 ที่ตั้ง	:	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน	ชั้น	3	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4372-1686	ภายใน	6119,	6121,	6120
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	 25.	 สถานปฏบิตักิารผลติน�า้ดืม่ยนูเิพียว	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารน�า้ด่ืม	ซึง่ผ่านการผลติด้วยกระบวนการทีม่คีณุภาพ
โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
 ที่ตั้ง	: สถานปฏิบัติการผลิตน�้าดื่มยูนิเพียว	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2685	หรือ	0-4375-4175
	 26.	 งานบริหารพื้นที่	 สังกัดกองคลังและพัสดุ	 เป็นงานสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ	
และโครงการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบดูแลการใช้พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
 ทีี่ตั้ง	: งานบริหารพื้นที่	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารบรมราชกุมารี	ชั้น	3	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4238	ต่อ	1243
	 27.	 ส�านกักจิการหอพกั	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารและอ�านวยความสะดวกเกีย่วกับทีพ่กัอาศยัส�าหรับอาจารย์	ข้าราชการ	
พนักงาน	และบุคลากร	รวมทั้งการจัดอ�านวยความสะดวกหอพักส�าหรับนิสิต
 ที่ตั้ง	:	งานกิจการหอพัก	เขตพื้นที่ในเมือง
	 	 :	งานกิจการหอพัก	เขตพืน้ทีข่ามเรยีง	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4371-2146,	0-4372-3029
	 28.	 ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	เป็นแหล่งรวบรวมจารกึอสีานและเอกสารโบราณต่าง	ๆ 	เพือ่การศกึษา	ค้นคว้า	
วิจัย	และอนุรักษ์ไว้เพื่อมรดกของท้องถิ่น
 ที่ตั้ง	: ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	ชัน้	2	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบล
ตลาดอ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4372-1686
	 29.	 ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	 เป็นหน่วยงานสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 เพื่อประสานงานและ
เป็นแกนกลางในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
 ที่ตั้ง	 :	ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4317,	0-4375-4429	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	3744,	3743,	3740
	 30.	 สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 MSU	 Radio	 อยู่ภายใต้กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ	เป็นกลุม่งานทีใ่ห้บรกิารความรู	้ความบนัเทงิ	เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและบรกิารวชิาการ
แก่ชมุชน	โดยส่งกระจายเสยีงในระบบ	F.M.	ความถ่ี	102.25	MHz.	(พืน้ทีท่ี่สามารถรบัฟังได้ม	ี7	จงัหวดั	ได้แก่	มหาสารคาม	ร้อยเอด็	
กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ยโสธร	มุกดาหาร	สกลนคร)	สามารถรับฟังผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่	www.msuradio.net
 ที่ตั้ง	: สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารบรมราชกุมารี	ชั้นล่าง	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4555	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	1377
	 31.	 งานบริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า	และ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็น	ประสบการณ์	และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย
ให้เจริญก้าวหน้า
 ที่ตั้ง	 :	 งานบริการศิษย์เก่า	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4315,	หรอื	0-4375-4333	
ต่อ	1722
	 32.	 ศนูย์ทีป่รกึษาการประกอบการและการจดัการธรุกจิ	(Center	for	Entrepreneurship	and	Business	Management)	

อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้ค�าปรึกษาการจัดตั้งและการประกอบการ	รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจ
ขนาดเล็ก	ขนาดย่อมและขนาดกลาง	การจัดองค์กร	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และการวิจัยตลาด
	 33.	 ศูนย์พัฒนาการบัญชี	 (Center	 for	 Accounting	 Development)	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	
มีภาระหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี	
การวางระบบบัญชี	และการภาษี
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	 34.	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Center	for	Human	Resource	Development)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและ
การจัดการมีภาระหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของนิสิต	 คณะการบัญชีและการจัดการ	 รวมถึง
การพฒันาและฝึกอบรมคณาจารย์เก่ียวกับประสทิธิภาพการเรยีนการสอน	การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัความเชีย่วชาญ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	 35.	 ศูนย์วิจัยธุรกิจ	(Center	for	Business	Research)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะการบัญชีและการจัดการ	การขอต�าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์และท�าการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะในด้านต่าง	ๆ
	 36.	 ศนูย์วิจยัธรุกจิระหว่างประเทศ	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีใ่นการศกึษาและจดัท�าข้อมลู
เกี่ยวกับการลงทุนการค้า	และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะประเทศลาว	เวียดนาม	เขมร	มาเลเซีย	จีน	และพม่า
	 37.	 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 ที่ตั้ง	 :	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	269	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	6333	หรือ	0-4371-12991
	 38.	 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ	 SMEs	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบการ	 การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมและขนาดกลาง	 การจัดองค์กร	
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยธุรกิจและตลาด	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
	 39.	 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การจัดท�าบัญชี	 การวางระบบบัญชีและการภาษีอากร	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่
บคุคลทัว่ไป	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในประเดน็และหวัข้อทางด้านการบญัชีและภาษีอากรและการให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบญัชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 40.	 ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้แก่	การบริหารระบบคอมพิวเตอร์	การเรียนรู้และการประยุกต์
ใช้ซอฟแวร์ธุรกิจ	 และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลท่ัวไปและ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์	และการใช้ซอฟแวร์ทางด้านธุรกิจ
	 41.	 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม	
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร	 การก�าหนดแนวทางและการส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายธุรกิจการเกษตร	 การวิจัยธุรกิจ
การเกษตร	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร	 การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร	
การตลาดระหว่างประเทศ	และการตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร
	 42.	 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
วจัิยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางธรุกจิ	ให้กบัประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเพือ่นบ้านทีม่เีขตชายแดน
ติดต่อกันกับประเทศไทย	ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในประเด็นทางการค้า	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูล
เพือ่การค้า	การวจิยั	การลงทนุการท่องเทีย่ว	และการศกึษา	รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
	 43.	 ศนูย์ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการการวิจัย	การจัดกิจกรรมอบรม	สัมมนาทาง
วิชาการหรือการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ปรัชญา

	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�		ปณฺฑิโต		ชีเว)

พันธกิจ

	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

	 	 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน		 

	 	 การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

วิสัยทัศน์ 

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

ค�าอธิบายวิสัยทัศน์		:	

 เป็นเลิศทางวิชาการ	 	 หมายถึง	 	 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิตบัณฑิต	มีความรู้คู่คุณธรรม	

มีความสามารถ	ทักษะทางวิชาการ	ทักษะทางวิชาชีพ	และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 บรูณาการความรูจ้ากท้องถิน่สูส่ากล	หมายถงึ	การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิน่	และองค์ความรูว้ชิาการทีย่กระดบั

มาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ค่านิยมองค์กร

 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 ส�านึกรับผิดชอบต่อองค์กร

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

ปรัชญา		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ 

	 ยุทธศาสตร์ที	่1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่	7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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	 ตราสัญลักษณ์	 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	ตราโรจนากรซ่ึงมีความหมายว่า	 สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง  

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว	มีความหมายว่าผู้มีปัญญา	พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

 ใบเสมา			 	 หมายถึง		ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและ 

	 	 	 ความดีงาม

 สุริยรังสี			 	 หมายถึง		ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด			 	 หมายถึง		ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

	 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง		อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

สีประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง”	 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

	 “สีเทา”		 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

	 “สีเหลืองเทา”		 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	ต้นราชพฤกษ์	(ต้นคูน)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูป
ประจ�ามหาวิทยาลัย
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คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน	จ�านวน	23	แห่ง	ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 1.	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 2.	 คณะศึกษาศาสตร์

	 3.	 คณะการบัญชีและการจัดการ

	 4.	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 5.	 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 6.	 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

	 7.	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

	 8.	 คณะนิติศาสตร์

	 9.	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 10.	 คณะวิทยาศาสตร์

	 11.	 คณะเทคโนโลยี

	 12.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 13.	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

	 14.	 คณะวิทยาการสารสนเทศ

	 15.	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

	 16.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 17.	 คณะแพทยศาสตร์

	 18.	 คณะเภสัชศาสตร์

	 19.	 คณะพยาบาลศาสตร์

	 20.	 คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 21.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 22.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

	 23.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Environmental	Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
		 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)		 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	

																					 (ชื่อย่อ)	 :		 วท.บ.	(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	

					 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Science	(Environmental	Technology)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Sc.	(Environmental	Technology)						

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

	 	 แผนการศึกษาที่	1	โปรแกรมปกติ	(Non-Cooperation	Education)	 ไม่น้อยกว่า		145		หน่วยกิต

	 	 แผนการศึกษาที่	2	โปรแกรมสหกิจศึกษา	(Cooperation	Education)	 ไม่น้อยกว่า		145		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลักสูตร	แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้
	 	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา	 	 จ�านวนหน่วยกิต

    	 โปรแกรมปกติ	 โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 1.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 1.1	 กลุ่มสังคมศาสตร์	 ไม่น้อยกว่า		 30			หน่วยกิต	 30			หน่วยกิต
				 	 1.2	 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
				 	 1.3	 กลุ่มภาษาศาสตร์	 ไม่น้อยกว่า		 12			หน่วยกิต	 12			หน่วยกิต
				 	 1.4	 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
	 2.		 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 109			หน่วยกิต	 100			หน่วยกิต

  2.1	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
	 	 	 1)	 กลุ่มวิชาแกน	 ไม่น้อยกว่า	 24			หน่วยกิต	 24			หน่วยกิต
	 	 	 2)	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 15			หน่วยกิต	 15			หน่วยกิต
	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ	 ไม่น้อยกว่า	 58			หน่วยกิต	 49			หน่วยกิต
	 	 2.3	 วิชาเลือกเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 12			หน่วยกิต	 12			หน่วยกิต
	 3.	 หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

  3.1	 การฝึกงาน	 ไม่น้อยกว่า	 300	ชม.	 -
	 	 3.2	 สหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	 -	 9	หน่วยกิต
	 4.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า		 6	หน่วยกิต	 6	หน่วยกิต

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่า	 145	หน่วยกิต	 145	หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.	 หมวดศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 	 2.1)	วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

	 	 	 (1)	 กลุ่มวิชาแกน	 ไม่น้อยกว่า		24	หน่วยกิต	

	 0201	113		 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	

	 	 Calculus	1	

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)	

	 	 Calculus	2	

	 0202	103	 หลักเคมี	1										 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Chemistry	1		

	 0202	104	 หลักเคมี	2										 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Chemistry	2		

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1									 1(0-3-0)	

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

	 0203	110		 ชีววิทยา	1						 3(3-0-6)	

														 Biology	1

	 0203	191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1							 1(0-3-0)	

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0203	120		 ชีววิทยา	2						 3(3-0-6)	

														 Biology	2

	 0204	100		 ฟิสิกส์ทั่วไป			 3(3-0-6)	

	 	 General	Physics		

	 0204	190		 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-0)	

	 	 General	Physics	Laboratory		

	 	 (2)	 กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกติ

	 0201	201		 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Statistical	Methods

	 0202	221		 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	291		 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory

	 0202	350		 เคมีวิเคราะห์					 3(3-0-6)	

	 	 Analytical	Chemistry	

	 0202	395		 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์																						 1(0-3-0)	

	 	 Analytical	Chemistry	Laboratory

	 1705	311	 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Biochemistry

	 1705	312	 ปฏิบัติการชีวเคมีสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

	 	 Environmental	Biochemistry	Laboratory

            

	 	 2.2)	วิชาเฉพาะด้านบังคับ

  	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ไม่น้อยกว่า	58	หน่วยกติ

 	 	 และส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา	ไม่น้อยกว่า	49	หน่วยกติ

	 1705	111	 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น																			 3(3-0-6)	

	 	 Introduction	to	Environmental	Technology			

	 1705	171	 กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)	

	 	 Environmental	Law	

	 1705	211	 หลักชลศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Principles	of	Hydraulic	

	 1705	212	 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Ecology	

	 1705	213		 จุลชีววิทยาของมลพิษ	 3(2-2-5)	

	 	 Pollution	Microbiology	

	 1705	221	 เคมีของน�้าและน�้าเสีย		 2(2-0-4)	

	 	 Chemistry	of	Water	and	Wastewater	

	 1705	222	 ปฏิบัติการเคมีของน�้าและน�้าเสีย	 1(0-3-0)

	 		 Chemistry	of	Water	and	Wastewater	

	 	 Laboratory

	 1705	231	 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน	 3(2-2-5)

	 	 Noise	Pollution	and	Vibration

	 1705	313		 หน่วยปฏิบัติการในงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม					3(2-2-5)	

	 	 Unit	Operations	in	Environmental	

	 	 Technology			

	 1705	321	 เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสีย					 3(2-2-5)	

	 	 Technology	of	Wastewater	Treatment			

	 1705	331	 การตรวจวัดและการควบคุมมลพิษทางอากาศ	 3(2-2-5)

	 				 Air	Pollution	Monitoring	and	Control

	 1705	341	 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		 3(2-2-5)

	 	 Solid	Waste	and	Excrement	Management	

	 1705	342	 เทคโนโลยีการบ�าบัดและก�าจัดขยะมูลฝอย	 3(2-2-5)*

	 	 Technology	for	Solid	Waste	Treatment

	 	 and	Disposal

	 1705	351	 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Toxicology

	 1705	352	 การจัดการของเสียอันตราย	 3(2-2-5)	

	 	 Hazardous	Waste	Management

	 1705	353	 เทคโนโลยีการบ�าบัดและก�าจัดของเสียอันตราย	 3(3-0-6)*	

	 	 Hazardous	Waste	Treatment	and	

	 	 Disposal	Technology	

	 1705	371	 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม																				 2(2-0-4)	

	 	 Environmental	Economics	

	 1705	372	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 3(2-2-5)	

	 	 Environmental	and	Health	Impact	Assessment	
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	 1705	373	 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส�าหรับงาน	 3(2-2-5)

	 	 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

	 	 Geographic	Information	System	for	

	 	 Environmental	Technology

	 1705	391	 แนวคิดพื้นฐานการวิจัยและการน�าเสนอ	 2(2-0-4)

	 	 ผลงานทางวิชาการ

	 	 Basic	Concept	of	Research	Methods	

	 	 and	Academic	Presentation

	 1705	392		 สัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม																	 1(0-3-0)	

	 	 Seminar	in	Environmental	Technology	

	 1705	471	 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)	

	 	 Industrial	Environment	Management	

	 1705	491	 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	1	 1(0-3-0)*	

	 	 Special	Problems	in	Environmental	Technology	1			

	 1705	492	 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2	 2(0-6-0)*	

	 	 Special	Problems	in	Environmental	Technology	2			

	 	 2.3)	วิชาเลือกเฉพาะด้าน

      											 ให้เลอืกเรยีนในรายวชิาดงัต่อไปนี	้	ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกติ	 

หรือรายวิชาอื่นๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	โดยได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ	

	 1705	411	 สิ่งแวดล้อมในเขตชนบท																					 3(3-0-6)	

	 	 Rural	Environment									

	 1705	421		 หลักมูลการออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 3(2-2-5)

	 	 Fundamental	of	Wastewater	Treatment	

	 	 System	Design	

	 1705	422	 กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียทางชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Biological	Wastewater	Treatment	Processes

	 1705	423	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Natural	Wastewater	Treatment	System

	 1705	424	 การจัดการน�้าเสียอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Wastewater	Management

	 1705	425	 เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเพื่อใช้	 3(3-0-6)

	 	 ในกระบวนการอุตสาหกรรม

	 	 Water	Treatment	Technology	for	

	 	 Industrial	Process

	 1705	426	 เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าและการผลิตน�้าประปา	 3(3-0-6)

	 	 Water	Treatment	and	Water	Supply	

	 	 Technology

	 1705	427	 เทคโนโลยีเมมเบรนส�าหรับการบ�าบัดน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Membrane	Technology	for	Water	Treatment

	 1705	428		 หลักการทางอุทกวิทยา	 3(3-0-6)	

														 Principles	of	Hydrology							

	 1705	431		 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน	 3(3-0-6)

	 	 Noise	and	Vibration	Pollution	Control

	 1705	432	 การออกแบบเบื้องต้นและระบบการ	 3(3-0-6)

	 	 ควมคุมมลพิษทางอากาศ

	 	 Preliminary	Design	and	Air	Pollution	

	 	 Control	System	

	 1705	433	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 ในการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

	 	 Application	of	Mathematical	Model	in	

	 	 Air	Pollution	Impact	Assessment

	 1705	434		 อุตุนิยมวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Meteorology

	 1705	441	 เทคโนโลยีการแปรรูปและการใช้ประโยชน์	 3(3-0-6)

	 	 จากของเสีย

	 	 Technology	of	Waste	Processing	and	Utilization	

	 1705	451	 คอนกรีตเทคโนโลยีในงานสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Concrete	Technology	for	Environmental	Work

	 1705	452	 มลพิษทางดินและสารพิษตกค้าง	 3(3-0-6)

	 	 Soil	Pollution	and	Toxic	Substance	Residues

	 1705	461	 พลังงานทดแทนจากชีวมวล	 3(3-0-6)

	 	 Biomass	Renewable	Energy

	 1705	462	 พลังงาน	การวางแผน	กับสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง	 3(3-0-6)

	 	 Energy,	Planning	and	the	Built	Environment

	 1705	463	 เทคโนโลยีพลังงานชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Energy	Technology

	 1705	464	 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน																				 3(3-0-6)	

	 	 Technology	of	Energy	Management

	 1705	472	 เทคโนโลยีสะอาด	 3(3-0-6)

	 	 Clean	Technology

	 1705	473	 หลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Environmental	and	Resource	

	 	 Management

	 1705	474	 การจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย		 3(3-0-6)

	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 	 Management	of	Safety,	Occupational	Health,	

	 	 and	Environment

	 1705	475	 สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ	 3(2-2-5)

	 	 และการควบคุมมลพิษ

	 	 Workplace	Environment	and	Pollution	

	 	 Control	

	 1705	476	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Management	Systems	

	 	 and	International	Standard	
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	 1705	481	 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Geology

	 1705	482		 การวิเคราะห์ดินและพืช	 3(2-2-5)		

	 	 Soil	and	Plant	Analysis	

	 1705	483		 ความหลากหลายทางชีวภาพ																					 3(3-0-6)	

	 	 Biodiversity	

	 1705	484	 ทรัพยากรป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)

	 	 สภาพภูมิอากาศ

	 	 Forest	Resource	and	Climate	Change	

	 1705	485	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

	 	 Natural	Resource	and	Environmental	

	 	 Conservation	

	 1705	486	 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 อย่างยั่งยืน

	 	 Environmental	History	and	Sustainable	

	 	 Development

	 1705	487		 เทคโนโลยีการส�ารวจระยะไกล	 3(2-2-5)	

	 	 Technology	of	Remote	Sensing

	 1705	488		 เทคโนโลยีการส�ารวจข้อมูลทรัพยากร	 3(2-2-5)

	 	 และสิ่งแวดล้อม			

	 	 Survey	Technology	of	Resource	and	

	 	 Environmental	Data	

	 1705	489	 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ	 3(3-0-6)

	 	 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9

	 	 Environmental	Technology	based	on	

	 	 the	Royal	Initiative	of		His	Majesty	

	 	 the	King	Rama	IX

	 1705	495		 สิ่งแวดล้อมศึกษา					 3(3-0-6)															

	 	 Environmental	Education	

3.	 หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

	 โปรแกรมปกติ

	 	 นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	 

จ�านวน	ไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	โดยจะได้รับผลการเรียนเป็น	S/U

	 1705	493		 ฝึกงาน	 ไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง*

															 Professional	Training

 โปรแกรมสหกิจศึกษา  

	 	 นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 	 แต่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการบ�าบัดและ

ก�าจดัขยะมูลฝอย		รายวชิาเทคโนโลยกีารบ�าบดัและก�าจดัของเสยีอนัตราย		

รายวิชาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม	1		รายวิชาปัญหาพเิศษทาง

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2		และรายวิชาฝึกงาน	

4.	 หมวดวิชาเลือกเสร ี  

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

	 หมายเหตุ	 :-	 *	 หมายถึง	 รายวิชาที่โปรแกรมสหกิจศึกษาไม่ต้อง

ลงทะเบียนเรียน
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แผนการศึกษา			
	 	 1)	 แผนการศึกษาที่	1		แบบปกติ	จ�านวนทั้งสิ้น	8	ภาคการศึกษา		รวมไม่น้อยกว่า	146	หน่วยกิต

ปีที่	1		ภาคต้น	

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0031	001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน

Daily	English	Conversation

2(1-2-3)

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1

Principle	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-0)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1

Biology	Laboratory	1

1(0-3-0)

1705	111 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

Introduction	to	Environmental	Technology

3(3-0-6)

0032	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(x-x-x)

0033	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(x-x-x)

0034	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2(x-x-x)

รวม	 22

ปีที่	1		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communication	English

2(1-2-3)

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3(3-0-6)

0202	104 หลักเคมี	2

Principle	of	Chemistry	2

3(3-0-6)

0203	120 ชีววิทยา	2

Biology	2

3(3-0-6)

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป

General	Physics

3(3-0-6)

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

General	Physics	Laboratory

1(0-3-0)

1705	171 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

Environmental	Law

2(2-0-4)

0031	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 2(2-0-4)

0032	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(x-x-x)

รวม 21
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ปีที่	2		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes

2(1-2-3)

0202	221 เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry

3(3-0-6)

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

1705	211 หลักชลศาสตร์

Principles	of	Hydraulic

2(2-0-4)

1705	212 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

Environmental	Ecology

3(2-2-5)

1705	213 จุลชีววิทยาของมลพิษ

Pollution	Microbiology

3(2-2-5)

0031	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ	 2(x-x-x)

0032	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(x-x-x)

0033	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(x-x-x)

รวม 20

ปีที่	2		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

General	Statistical	Methods

3(3-0-6)

0202	350 เคมีวิเคราะห์

Analytical	Chemistry

3(3-0-6)

0202	395 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Analytical	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

1705	221 เคมีของน�้าและน�้าเสีย

Chemistry	of	Water	and	Wastewater

2(2-0-4)	

1705	222 ปฏิบัติการเคมีของน�้าและน�้าเสีย	

Chemistry	of	Water	and	Wastewater	Laboratory

1(0-3-0)

1705	231 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

Noise	Pollution	and	Vibration

3(2-2-5)

0033	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่ม	กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(x-x-x)

0034	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่ม	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2(x-x-x)

0036	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่ม	วิชาเลือกเพิ่มเติม	(เฉพาะวิชาภาษาเท่านั้น) 2(x-x-x)

0035	xxx ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มสหศาสตร์ 2(x-x-x)

รวม 21
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ปีที่	3		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1705	311 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม

Environmental	Biochemistry

3(3-0-6)

1705	312 ปฏิบัติการชีวเคมีสิ่งแวดล้อม

Environmental	Biochemistry	Laboratory

1(0-3-0)

1705	331 การตรวจวัดและการควบคุมมลพิษทางอากาศ

Air	Pollution	Monitoring	and	Control	

3(2-2-5)

1705	341 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

Solid	waste	and	Excrement	Management	

3(2-2-5)

1705	313 หน่วยปฏิบัติการในงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Unit	Operations	in	Environmental	Technology

3(2-2-5)

1705	371 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmental	Economics

2(2-0-4)

1705	391 แนวคิดพื้นฐานการวิจัยและการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	

Basic	Concept	of	Research	Methods	and	Academic	Presentation

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)

รวม 20

ปีที่	3		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1705	321 เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสีย

Technology	of	Wastewater	Treatment

3(2-2-5)

1705	342 เทคโนโลยีการบ�าบัดและก�าจัดขยะมูลฝอย

Technology	for	Solid	Waste	Treatment	and	Disposal

3(2-2-5)

1705	351 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Environmental	Toxicology

2(2-0-4)

1705	352	 การจัดการของเสียอันตราย

Hazardous	Waste	Management

3(2-2-5)

1705	372 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

Environmental	and	Health	Impact	Assessment

3(2-2-5)

1705	392 สัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Seminar	in	Environmental	Technology

1(0-3-0)

1705	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 3(x-x-x)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)

รวม 21
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ปีที่	4		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1705	353 เทคโนโลยีการบ�าบัดและก�าจัดของเสียอันตราย

Hazardous	Waste	Treatment	and	Disposal	Technology

3(3-0-6)

1705	373 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส�าหรับงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Geographic	Information	System	for	Environmental	Technology

3(2-2-5)

1705	471 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

Industrial	Environment	Management

2(2-0-4)

1705	491 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	1

Special	Problems	in	Environmental	Technology	1

1(0-3-0)

1705	493 ฝึกงาน

Professional	Training

ไม่น้อยกว่า	300	ชม.

1705	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 3(x-x-x)

1705	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 3(x-x-x)

รวม 15

ปีที่	4		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1705	492 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2

Special	Problems	in	Environmental	Technology	2

2(0-6-0)

1705	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 3(3-0-6)

รวม 5
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ค�าอธิบายรายวิชา			
	 1.	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 	 1.1	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

	 	 	 (1)	 กลุ่มวิชาแกน

	 0201	113		แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	

   Calculus 1 

	 	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

	 	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	 

functions	of	one	variables	and	applications,	integrals	and	applications

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)	

  Calculus 1 

	 	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	และการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 	 Functions	 of	 several	 variables,	 limits	 and	 

continuity	of	functions	of	several	variables,	partial	derivatives	

and	applications,	infinite	series

	 0202	103	 หลักเคมี	1										 3(3-0-6)	

  Principles of Chemistry 1  

	 	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	สมดุลเคมี	กรด-เบส	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลว	สารละลาย

	 	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	 

bonding,	properties	of	representative	and	transition	elements,	

chemical	equilibrium,	acid-base,	gas,	solid,	liquid,	solution

	 0202	104	 หลักเคมี	2										 3(3-0-6)	

  Principles of Chemistry 2  

	 	 เทอร์โมไดนามกิส์	จลนพลศาสตร์	เคมไีฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	

เคมีอินทรีย์	ชีวเคมี	และเคมีสิ่งแวดล้อม

	 	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	

nuclear	 chemistry,	 organic	 chemistry,	 biochemistry	 and	 

environmental	chemistry

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1									 1(0-3-0)	

  Principles of Chemistry Laboratory 1

	 	 การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี	 ความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการ	และการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี	1

	 	 Use	 of	 basic	 chemical	 equipments,	 safety	 in	 

laboratory,	experiments	designed	to	concord	with	the	Principles	

of	Chemistry	1

	 0203	110		ชีววิทยา	1						 3(3-0-6)	

              Biology 1

	 	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมขีองชีวิต				เซลล์และเมแทบอลซิมึ	พนัธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 	 Characteristic	classification	science	methodology	

of	organisms,	chemistry	of	life,	cell	and	metabolism,	genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	 

animal,	ecology	and	behavior

	 0203	191		ปฏิบัติการชีววิทยา	1							 1(0-3-0)	

  Biology Laboratory 1

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 	 Experiments	concurrented	with	0203	110	Biology	1

	 0203	120		ชีววิทยา	2						 3(3-0-6)	

               Biology 2

	 	 เนือ้เยือ่ของพชืและสตัว์	การสงัเคราะห์แสงและการหายใจ	

การล�าเลียงน�้าและอาหารในพืช	 ฮอร์โมนพืช	 อาณาจักรพืชและสัตว	์ 

สัณฐานวิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว์	 การสืบพันธุ ์และการเจริญ 

ของพืชและสัตว์	 สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	 

การควบคุมการแสดงออกของยีนและพันธุวิศวกรรม

	 	 Plant	 and	 animal	 tissues,	 photosynthesis	 and	

respiration,	plant	transport,	plant	hormones,	plant	and	animal	

kingdoms,	animal	morphology,	reproduction	and	development	

of	plant	and	animal,	genetic	material	and	inheritance,	regulation	

of	gene	expression,	and	genetic	engineering

	 0204	100		ฟิสิกส์ทั่วไป			 3(3-0-6)	

  General Physics  

	 	 กลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถเุกร็ง	การแกว่ง	คลืน่กล	เสยีง	

ทฤษฎีของแก๊ส	 อุณหพลศาสตร์	 กลศาสตร์ของไหล	 ไฟฟ้าแม่เหล็ก	

ไฟฟ ้ากระแสตรงกระแสสลับ	 สภาพน�าไฟฟ ้า 	 สมบัติแม ่ เหล็ก	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	แสง	ทฤษฎีสัมพันธภาพ	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Mechanics	of	particles	and	rigid	bodies,	oscillation,	

mechanical	waves,	 kinetic	 theory	 of	 gases,	 fluid	mechanics,	

direct	 and	 alternating	 currents,	 conductivity,	magnetism,	 

electromagnetic	waves,	light,	relativity	theory,	modern	physics
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	 0204	190		ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-0)	

  General Physics Laboratory  

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0204	 100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiment	concurrented	with	0204	100	General	

Physics

 	 (2)	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 

	 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

  General Statistical Methods

	 	 มโนมตพิืน้ฐานของสถติ	ิสถติพิรรณา	วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู	

การแจกแจง	 ความน่าจะเป็น	 การสุ ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าและ 

การทดสอบสมมตฐิาน	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบภาวะอสิระ

โดยการทดสอบไคสแคว์	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ  ์

แบบอย่างง่าย	การน�าสถิติไปใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 	 Basic	concepts	of	statistics,	descriptive	statistics.	

Data	collection,	probability,	 sampling	distribution,	estimation	

and	 hypothesis	 testing.	 Analysis	 of	 variance,	 chi-square,	 

regression	 and	correlation	 analysis.	Applications	 in	 research	 

by	using	statistical	packages

	 0202	221		เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

	 	 โครงสร้าง	ปฏิกิริยาเคมี	และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	 เช่น	 อัลเคน	 อัลคีน	 อัลไคน์	 ไดอีน	 อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน	 

สารประกอบเฮไลด์	 อัลกอฮอล์และฟีนอล	อีเธอร์	 เอพอกไซด์	 อัลดีไฮด์

และคีโตน	กรดอินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 	 Structures,	 reaction	 and	 stereochemistry	 of 

organic	compounds	e.g.,	alkane,alkene,	alkyne,	diene,	benzene,	

aryl,	 alkyl	 halide,	 alcohol,	 phenol,	 ether,	 epoxide,	 aldehyde,	 

ketone,	carboxylic	acid	and	their	derivatives

	 0202	291		ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 	 Experiment	concurrented	with	0202	221	Organic	

chemistry

	 0202	350		เคมีวิเคราะห์					 3(3-0-6)	

  Analytical Chemistry 

	 	 การเก็บตวัอย่างในการวเิคราะห์	การค�านวณข้อมลูทางสถติ	ิ

ความถูกต้อง	 ความแม่นย�า	 	 ในการวิเคราะห์	 การวิเคราะห์ปริมาณสาร

โดยการชั่งน�้าหนักของสารโดยปฏิกิริยาการตกตะกอน	 การวิเคราะห์หา

ปริมาณสารโดยการวัดปริมาตรของสารด้วยปฏิกิริยาสะเทิน	 ปฏิกิริยา

ตกตะกอน	ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน	 ปฏิกิริยารีดอกซ์	 และการหา

ปริมาณสารด้วยเครื่องมือบางชนิด

	 	 Sampling	 for	 analysis,	 statistical	 calculation,	 

accuracy,	precision,	preciptating	analysis,	volumetric	analysis,	

acid-base	 titration,	 preciptation	 titration,	 complexometric	 

titration,	redox	titation	and	quantitative	analysis	by	using	some	

types	of	instrumental	technique	(HPLC,	GC,	AA,	UV-Vis,	ect.)

	 0202	395		ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	 1(0-3-0)	

  Analytical Chemistry Laboratory

	 	 ปฏบัิตกิารเกีย่วกบัการวิเคราะห์หาปรมิาณสารด้วยเทคนคิ

แกรวิเมตรี	 และปริมาณวิเคราะห์แบบต่างๆ	 ได้แก่	 การไทเทรตกรด-เบส	

การไทเทรตแบบตกตะกอน	และการไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน

	 	 Quantitative	 analysis	 by	 using	 gravimetric	

method	and	volumetric	methods	 such	as	 acid-base	 titration,	

precipitating	titration	and	complexometric	titration

	 1705	311	 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental Biochemistry

										 ความรู้เบื้องต้นทางชีวเคม	ี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล	์

เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต	เมแทบอลิซึมของลิปิด	เมแทบอลิซึมของ 

กรดอะมิโน	 เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก	 การสังเคราะห์	 ดีเอ็นเอ	

กระบวนการทางชวีเคมขีองความเป็นพษิในสิง่มชีวีติ	เมแทบอลซิมึของสาร

ในสิ่งแวดล้อม	กระการท�าให้ดีเอ็นเอเสียหายและการก่อกลายพันธุ์	กลไก

การบ�าบัดสารมลพิษสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	 การน�าความรู้ทางชีวเคมี

ไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม	

										 Basic	concept	of	biochemistry,	cell	structure	and	

function,	 carbohydrate	metabolism,	 lipid	metabolism,	 amino	

acid	metabolism,	DNA	synthesis,	 biochemical	mechanism	of	

toxicity	 in	 organisms,	Metabolism	 of	 toxic	 substances	 in	 

environments,	DNA	damages	and	mutations,	bioremediation	

mechanisms	of	pollutants,	application	of	biochemical	knowledge	

to	environmental	pollution

 1705	312	 ปฏิบัติการชีวเคมีสิ่งแวดล้อม	 1(0-3-0)

  Environmental Biochemistry Laboratory

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	1705	311

	 	 Laboratory	work	designed	to	accompany	with	the	

Environmental	Biochemistry	
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	 	 1.2	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ

	 1705	111	 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น																			3(3-0-6)	

  Introduction to Environmental Technology

	 	 แนวคิดพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต	ิ

สถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพษิสิง่แวดล้อม	นยิาม

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ลักษณะเทคโนโลยีที่เหมาะสม	ภาพรวม

ด้านเทคโนโลยีในการควบคุมและบ�าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม	 กฎหมาย	 

ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

การควบคุมมลพิษ	รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพสิ่งแวดล้อม

	 	 Basic	 concept	 of	 environment	 and	 natural	 

resources,	current	situation	on	natural	resources	depletion	and	

environmental	problems,	Definition	of	science,	Technology	and	

appropriate	 technology.	Overview	 of	 technology	 of	 pollution	

control	 and	 treatment,	 Law	 and	 related	 regulations	 for	 

environmental	impact	assessment	and	pollution	control	officer,	

code	of	conduct	for	environmental	officer

	 1705	171	 กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)	

  Environmental Law 

	 	 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและกฎระเบียบ	

อนุสัญญาระหว่างประเทศ	 และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม	ที่มาของ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม	หลักการออกกฎหมาย	พระราชบัญญัติและกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาสิง่แวดล้อมในประเทศไทย	กรณีศกึษาคดสีิง่แวดล้อม

	 	 International	 environmental	 laws	 and	 regulation	

International	conventions	and	agreements	relating	to	environment;	

Background	of	environmental	law;	Law	and	legislation	principle;	

National	 environmental	 laws	 and	 regulations,	 poisonous	 

substance,	acts;	Environmental	debate	case	study

	 1705	211	 หลักชลศาสตร์	 2(2-0-4)

  Principles of Hydraulic 

	 	 นยิามและพารามเิตอร์พืน้ฐานของของไหลสถติ	หน่วยและ

มิติ	ของไหลเคลื่อนที่	คุณสมบัติของไหล	พื้นฐานและรูปแบบของการไหล	

สมการความต่อเนื่อง	สมการพลังงานและสมการของเบอร์นูลลี่	การสูญเสีย

พลังงานหลักและรองจากการไหลในท่อ	 การประยุกต์ใช้สมการพลังงาน

เพ่ือค�านวณขนาดของเครื่องสูบน�้า	 การต่อท่ออนุกรมและขนาน	พื้นฐาน

การไหลรางน�้าเปิด

	 	 Definitions	 and	 parameters	 of	 fluid,	 fluid	 

statics,	 fluid-flow,	 unit	 and	dimension,	 fluid	 properties,	 flow	

characteristics,	flow	measurement,	continuity	equation,	energy	

and	 Bernoulli	 equation,	major	 and	minor	 losses	 in	 pipes,	 

application	of	energy	equation	for	pump	selection,	pipes	in	series	

and	parallels,	flow	in	open	channels

	 1705	212	 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

  Environmental Ecology 

	 	 ความรูพ้ืน้ฐานทางนเิวศวิทยา	พลงังานในระบบนเิวศ	ปัจจยั

จ�ากัด	 วัฏจักรของสาร	ความสัมพันธ์ในหมู่สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ใน

หมู่สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต	 ประชากร	 ระบบนิเวศบนบกและแหล่งน�้า	 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	มลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

	 	 Basic	concepts	of	 ecology,	energy	of	 ecosystem	

and	limiting	factors,	Biogeochemical	cycle,	species	interactions	

and	population	control,	terrestrial	and	aquatic	ecosystem,	climate	

chages,	 pollution	 and	 environmental	 impact,	 application	 of	

ecological	 theory	 into	 environmental	 problem	 studies	 and	 

natural	resources	conservation

	 1705	213		จุลชีววิทยาของมลพิษ	 3(2-2-5)	

  Pollution Microbiology 

	 	 หลักการทางจุลชีววิทยา	การจ�าแนกจุลินทรีย์	ปฏิสัมพันธ์

ของจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม	การใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช้ีวัดความเป็นพิษใน

สิ่งแวดล้อม	บทบาทและกลไกของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและบ�าบัด 

สารมลพษิอนิทรย์ีและอนนิทรย์ี	การประยุกต์ใช้จลุนิทรย์ีในการย่อยสลาย

และบ�าบัด	สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม	

	 	 Principles	 of	 microbiology,	 classification	 of	 

microorganisms,	 interaction	 between	microorganisms	 and	 

environment,	use	of	microbiological	indicators	of	environment	

pollution,	 roles	 and	 mechanisms	 of	 microorganisms	 in	 

biodegradation	 and	bioremediation	of	 organic	 and	 inorganic	

pollutants,	application	of	microorganisms	in	biodegradation	and	

bioremediation	for	pollutants	in	environment

	 1705	221	 เคมีของน�้าและน�้าเสีย		 2(2-0-4)	

  Chemistry of Water and Wastewater 

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0202	350	เคมีวเิคราะห์	(อาจเรยีน

พร้อมกันได้)

	 	 Prerequisite	 :	0202	350	Analytical	Chemistry	

	 	 พื้นฐานเคมีของน�้าเบ้ืองต้น	 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

มาตรฐานและคุณภาพน�้า	 	ทฤษฎีและการวิเคราะห์คุณภาพน�้าและน�้าเสีย	

เทคนิคและการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์คุณภาพน�้าและน�้าเสีย

	 	 Introduction	to	water	and	wastewater	chemistry,	

water	 and	wastewater	 quality	 standards,	 techniques	 and	 

instrumental	methods	for	water	and	wastewater	analysis
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	 1705	222	 ปฏิบัติการเคมีของน�้าและน�้าเสีย	 1(0-3-0)

   Chemistry of Water and Wastewater 

  Laboratory

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :		1705	221	เคมีของน�้าและน�้าเสีย	 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

	 	 Prerequisite	 :		1705	221	Chemistry	of	Water	

and Wastewater 

	 	 ศึกษา	และปฏิบัติการในการเก็บและการรักษาตัวอย่างน�้า

และน�้าเสีย	 เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน�้าและน�้าเสียทางด้านกายภาพ	

และทางด้านเคม	ีได้แก่	อุณหภูมิ	ส	ีกลิน่	รส	ความขุน่	ความน�าไฟฟ้า	ปริมาณ

ของแข็ง	 ความเป็นกรดด่าง	 สภาพกรด	 สภาพด่าง	 ความกระด้าง 

ค่าออกซิเจนละลาย	บีโอดี	ซีโอดี	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	ไขมันและน�้ามัน	

	 	 Water	and	wastewater	sampling	design,	sample	

preservation,	analytical	techniques	for	the	physical	and	chemical	

parameter	of	Water	and	wastewater,	i.e.	temperature,	color,	odor,	

taste,	 turbidity,	 conductivity,	 solid,	 pH,	 acidity,	 alkalinity,	 

hardness,	 dissolved	 oxygen,	 biochemical	 oxygen	 demand,	

chemical	oxygen	demand,	nitrogen,	phosphorus,	fat	oil	and	grease

	 1705	231	 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน	 3(2-2-5)

  Noise Pollution and Vibration

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0204	100	ฟิสกิส์ท่ัวไป	(อาจเรียน

พร้อมกันได้)

	 	 Prerequisite	 :		0204	100	General	Physics	

	 	 สมบัติทางฟิสิกส์ของเสียง	 เสียงรบกวน	 และความสั่น

สะเทอืน	การรบัสมัผสั	ประเภทและแหล่งก�าเนดิเสยีงและความสัน่สะเทอืน	

ผลกระทบต่อมนษุย์และสิง่แวดล้อม	กฎระเบยีบและข้อบงัคบั		ทีเ่กีย่วข้อง

กับการควบคมุเสียงและความสัน่สะเทอืน	ทฤษฎแีละหลกัการในการตรวจ

วัดเสียงและความสั่นสะเทือน	การวิเคราะห์	 แปรผลและการรายงานผล 

การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน	

	 	 Physical	properties	of	sound	noise	and	vibration,	

perception,	types	and	sources	of	sound	and	vibration,	impact	of	

sound	 and	 vibration	 to	 human	 and	 environment,	 Laws	 and	 

related	regulations,	theories	and	principle	of	sound	and	vibration	

measurement,	Analytical	 and	 implementation	 of	 sound	 and	 

vibration	surveillance	report

	 1705	313	 หน่วยปฏิบัติการในงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)	

  Unit Operations in Environmental

  Technology   

	 	 หน่วยบ�าบดัในงานด้านเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม	ได้แก่	ระบบ

ผลติน�า้ประปา	ระบบบ�าบดั			น�า้เสยีและอากาศเสยี	จลนพลศาสตร์ปฏกิริยิา

เคมี	 สมดุลมวล	 และทฤษฎีถังปฏิกรณ์	 หน่วยบ�าบัดข้ันต้น	 การสร้าง

และรวมตะกอน	ทฤษฎีการกวนผสม	การตกตะกอน	การกรอง	การเติม

อากาศ	การดูดซับ	การแลกเปลี่ยนไอออน	และการฆ่าเชื้อโรค

	 	 Conventional	 treatment	 units	 in	 environmental	

technology	 i.e.	water,	wastewater,	 air	 pollution	 treatment	 

systems,	 kinetics	 of	 chemical	 reaction,	mass	 balance	 and	 

reactor	theories,	preliminary	treatment	units,	coagulation	and	

flocculation,	mixing	theories,	sedimentation,	filtration,	aeration,	

adsorption,	ion	exchange,	and	disinfection

	 1705	321	 เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสีย					 3(2-2-5)	

  Technology of Wastewater Treatment   

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	1705	221	เคมีของน�้าและน�้าเสีย	

	 	 Prerequisite	 :	1705	221	Chemistry	of	Water	

and Wastewater 

	 	 แหล่งก�าเนิด	ปริมาณและสมบัติของน�้าเสีย	ประเภทของ

กระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย	หลักการการบ�าบัดน�้าเสียทางกายภาพ	เคมี	และ

ชีววิทยาแบบใช้และไม่ใช้อากาศ	การเดินระบบและการควบคุม	 รวมทั้ง

การบ�าบัดและก�าจัดตะกอน	การศึกษาดูงานนอกสถานที่

	 	 Source	 of	wastewater,	wastewater	 flows	 and	

characteristics,	wastewater	 processing,	 principles	 of	 physical,	

chemical	 and	 biological	 processes	 for	wastewater	 treatment	 

systems,	operation	and	maintenance	of	the	systems,	operation	and	

control	of	the	systems,	sludge	treatment	and	disposal,	field	trip

	 1705	331	 การตรวจวัดและการควบคุมมลพิษทางอากาศ	 3(2-2-5)

     Air Pollution Monitoring and Control 

	 	 ชนดิและแหล่งก�าเนดิสารมลพษิทางอากาศ		เคมขีองมลพษิ

ทางอากาศ	ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	กฎหมายทางมลพิษ

อากาศ	 	 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้น	 การแพร่กระจายมลพิษอากาศ	หลักการ 

การจ�าลองคณุภาพอากาศ	การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ในบรรยากาศ	

ปล่องระบาย	และสถานทีท่�างาน	การรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ	

การควบคุมฝุ่น	และก๊าซเบื้องต้น

	 	 Types	and	sources	of	air	pollutants,	chemistry	of	

air	pollution,	effects	on	health	and	environments,	air	pollution	

law,	principle	of	meteorology,	dispersion	of	air	pollution,	model,	

ambient	stack	and	workplace	sampling	methods	and	analysis,	

air	quality	measurement	report,	principle	of	particulate	matter	

and	gaseous	pollutant	control

	 1705	341	 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		 3(2-2-5)

  Solid Waste and Excrement Management 

	 	 สถานการณ์	 ผลกระทบจากปัญหาขยะจากบ้านเรือน	 

ขยะติดเช้ือ	ขยะอันตรายและสิง่ปฏิกลูจากชุมชนต่อสขุภาพอนามัยของมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม	 แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ

ผสมผสาน	แหล่งก�าเนิด	ชนิด	การเก็บตัวอย่าง	การคัดแยกองค์ประกอบของ

ขยะมลูฝอย	อัตราการเกดิและการพยากรณ์ปรมิาณของของเสยี	การคดัแยก 

ท่ีแหล่งก�าเนิด	 การเก็บกัก	 การเก็บขน	 การขนส่ง	 กระบวนการน�ากลับ 
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มาใช้ใหม่	ณ	แหล่งก�าเนิดและนอกแหล่งก�าเนิด	หลักการบ�าบัดและก�าจัด

เบื้องต้น	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 มาตรการลดผลกระทบและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากโครงการบ�าบัดและก�าจัดขยะมูลฝอย	

	 	 Current	situations	and	the	effects	of	solid	waste,	

infectious	waste,	 household	 hazardous	waste,	 and	 human	 

excrement	health	and	environment,	integrated	concept	for	solid	

waste	and	excrement	management,	sources,	types,	sampling	and	

determination	of	solid	waste	composition,	solid	waste	generation	

and	prediction,	source	reduction,	solid	waste	handling	and	transfer, 

onsite	 and	 offsite	 recycling	 process,	 principle	 of	 solid	waste	

treatment	and	disposal,	laws	and	related	regulations,	environmental	

monitoring	and	mitigation	measure	for	solid	waste	facility

	 1705	342	 เทคโนโลยีการบ�าบัดและก�าจัดขยะมูลฝอย	 3(2-2-5)

  Technology for Solid Waste Treatment 

  and Disposal

	 	 ภาพรวมรูปแบบของเทคโนโลยีการบ�าบัดและก�าจัดขยะ

มลูฝอยและสิง่ปฏกิลู	การออกแบบระบบรวบรวมและเกบ็ขนขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิลู	เทคนคิในการแยกและการแปรสภาพขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูเพือ่

น�ากลบัมาใช้ประโยชน์	การออกแบบระบบเกบ็กลบัคนืทรพัยากร	ระบบบ�าบดั

และระบบก�าจดัขยะมลูฝอยการฝังกลบแบบถกูหลกัสขุาภบิาล		การเดนิระบบ

และบ�ารุงรักษา	เทคโนโลยี	ในการหมักปุ๋ย	การหมักมูลไส้เดือน	การหมักก๊าซ

ชีวภาพ	การท�าเชื้อเพลิงจากของเสีย	การแปรรูป	 เป็นพลังงาน	การท�าระบบ

ก�าจัดและบ�าบัดแบบผสมผสาน		การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ	

	 	 Overview	of	 treatment	 and	disposal	 techniques	

for	 solid	 waste	 and	 excrement,	 design	 for	 handling	 and	 

transportation	process,	solid	waste	and	excrement	separation	

and	reclamation	techniques.	basic	design	for	resource	recovery,	

waste	treatment	and	disposal,	sanitary	 landfill,	operating	and	

maintenance,	 recent	 technologies	 of	 composting,	 vermicelli	

composting,	 biogas	digesting,	 refused	derived	 fuel,	waste	 to	

energy	process,	integrated	solid	waste	treatment	and	disposal,	

feasibility	study	of	solid	waste	facility

	 1705	351	 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

  Environmental Toxicology

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	1705	311	ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม	

	 	 Prerequisite	 :	1705	311	Environmental	

Biochemistry

	 	 หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในด้าน

สิ่งแวดล้อม	ประเภทของสารพิษ	สิ่งเป็นพิษในระบบสิ่งแวดล้อม	สารเคมี

ที่เป็นพิษในอากาศ	น�้า	ดิน	และห่วงโซ่อาหาร	ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น	ผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม	 และสุขภาพของมนุษย์	 การทดสอบทางพิษวิทยา	 

การประเมินความเสี่ยง	

	 	 Basic	 concepts	 of	 toxicology	 as	 they	 apply	 to	 

environmental	 toxicology,	 types	 of	 toxic	 substances,	 toxic	 

substances	in	air,	water,	soil	and	food	chain,	reaction	and	their	

effects	on	environment	and	human,	principles	of	toxicity	testing,	

risk	assessment

	 1705	352	 การจัดการของเสียอันตราย	 3(2-2-5)	

  Hazardous Waste Management

	 	 นยิามและความหมายของของเสยีอันตรายและผลกระทบ	

ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั	เคมอีนิทรย์ีและพษิวทิยา	ประเภทและแหล่งก�าเนดิ	

การป้องกนัและลดของเสยีทีแ่หล่งก�าเนดิและการผลติทีส่ะอาด	การจดัการ

ของเสียอันตรายรวมถึงของเสียประเภทอิเล็กทรอนิกส์	 กฎระเบียบและ 

ข้อบงัคบัในประเทศและต่างประเทศ	การจดักลุม่ของเสยีอนัตราย	การควบคมุ 

และการเก็บรวบรวม			การประเมินและการจัดการความเสี่ยง	การจัดกลุ่ม	

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์มลพิษท่ีเกิดจากของเสียอันตรายในดิน	 

น�้าผิวดิน	น�้าใต้ดินและอากาศ	การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห	์

จรรยาบรรณของผู้ควบคุมของเสียอันตราย

	 	 Definition	of	hazardous	waste	and	impact,	principle	

of	organic	chemistry	and	toxicology,	type	and	source	of	hazardous	

waste,	 prevention	 and	 source	 reduction	 of	waste	 and	 clean	

production,	management	 of	 hazardous	waste,	 rules	 and	 

regulations	in	the	country	abroad,	hazardous	waste	grouping,	

control,	 collection	 and	 transportation,	 risk	 assessment	 and	

management,	hazardous	waste	sampling	and	analyzed	in	the	

soil,	 surface	water,	 groundwater	 and	air,	 quality	 control	 and	

professional	ethics

 

	 1705	353	 เทคโนโลยีการบ�าบัดและก�าจัดของเสียอันตราย	 3(3-0-6)		

  Hazardous Waste Treatment 

  and Disposal Technology 

	 	 หลักการและกระบวนการบ�าบัด/ก�าจัดของเสียอันตราย

ด้วยวิธีทางเคมีและกายภาพ	วธีิทางชีวภาพ		การปรับเสถียรและการท�าก้อนแข็ง	

การบ�าบัดและก�าจัดด้วยความร้อน	 การฝังกลบ	 ของเสียอันตราย	 

การใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ในการจดัการและควบคมุของเสียอนัตราย	

	 	 Principles	 and	 treatment	 processes/disposal	 of	

hazardous	waste	with	 the	 physical	 and	 chemical	 process,	 

biological	 process,	 stabilization	 and	 solidification,	 thermal 

treatment	and	disposal,	security	landfill,	using	a	mathematical	

model	for	the	management	and	control	of	hazardous	waste

	 1705	371	 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม																				 2(2-0-4)	

  Environmental Economics 

	 	 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น	 แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์

ทีใ่ช้อธบิายเรือ่งปัญหาสิง่แวดล้อม	อนัเน่ืองมาจากการพฒันาเศรษฐกจิและ
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สงัคม	หลกัการผูก่้อให้เกดิมลพษิเป็นผูจ่้าย	(PPP)	หลกัการวเิคราะห์ต้นทุน

และผลตอบแทนเพือ่ศกึษาความเหมาะสมจากการใช้เทคโนโลย	ีการตดัสนิ

ใจและทางเลอืกในการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพสงูสดุ		การประเมนิ

ผลกระทบโครงการต่างๆ	ต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐศาสตร์	

	 	 Principles	 and	 basic	 of	 economics	 to	 explain	 

environmental	 problems,	 Polluter	 Pays	 Principle	 (PPP),	 

cost-benefit	analysis	for	feasibility	study	form	use	technology,	

decision-making,	projects	assessment	and	economics	analysis

	 1705	372	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	3(2-2-5)	

  Environmental and Health Impact Assessment 

	 	 กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 เทคนิค

การประเมินผลกระทบ	มาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	 แนวทางการ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	การประเมินผลกระทบทางสังคม	การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

และสขุภาพ	การศกึษากระบวนการประเมนิผลกระทบจากกรณศีกึษาต่างๆ

	 	 Environmental	 impact	 assessment	 process,	 

assessment	methods,	mitigation	and	monitoring	measurement,	

relevant	laws	and	regulation,	health	impact	assessment	social	

impact	assessment,	alternative	assessment,	public	participation	

in	EHIA	process,	project-based	 study	of	 assessment	process	

from	different	case	studies

	 1705	373	 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส�าหรับ	 3(2-2-5)

	 	 งานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  Geographic Information System for 

  Environmental Technology

	 	 หลักการ	แนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 การจัดการ

ฐานข้อมลูเชงิพืน้ที	่โครงสร้างฐานข้อมลู	การน�าเข้า	การแก้ไขและการแปลง

ข้อมูล	การวิเคราะห์	และการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	การประยุกต์

ใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผนและการจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 Principle	and	conceptual	of	geography	information	

system,	management	 of	 spatial	 data,	 spatial	 data	 structure,	 

data	 input,	 data	manipulation,	 query	 and	 analysis,	 and	 

visualization,	application	of	GIS	in	planning	and	management	

of	environmental	tasks

	 1705	391	 แนวคิดพื้นฐานการวิจัยและการน�าเสนอ	 2(2-0-4)	

	 	 ผลงานทางวิชาการ

  Basic Concept of Research Methods 

  and Academic Presentation

	 	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 วิธีการ

และขั้นตอนการวิจัย	 การค้นคว้าเอกสาร	 และการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง	 การออกแบบการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น	 เทคนิคและ 

เครื่องมือส�าหรับการประมวลผลข้อมูลและการแปลผล	 การเขียนงาน 

ทางวิชาการ	และเทคนิค	การน�าเสนองาน

	 	 Basic	 concept	 on	 scientific	 research,	 research	

methods	 and	procedures,	 document	 research	 and	 literature 

review;	 introduction	 to	 environmental	 research	 design, 

techniques	and	 tools	 for	data	compilation	and	 interpretation,	

academic	writing,	and	presentation	techniques

	 1705	392		สัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม		 1(0-3-0)	

  Seminar in Environmental Technology 

	 	 การสืบค้น	การเลือกหัวข้อเอกสารงานวิจัยด้านเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมจากเอกสารงานวิจัยต่างประเทศ	 การตรวจสอบวิเคราะห์

เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม	 	 การจัดท�ารายงาน	น�าเสนอและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างนิสิตและคณาจารย์

								 Research-Information	 retrieval,	 selecting	 

international	 research	 topics	 related	 to	 environmental	 

technology,	 critical	 reviews,	 reporting,	 presentation	 and		 

discussion	among	students	and	lecturers

	 1705	471	 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)	

  Industrial Environment Management 

	 	 หลกัการจดัการและบรหิารอตุสาหกรรม	มาตรฐานแห่งชาติ

และมาตราฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม	

อาทิ	 มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 (ISO	 14000)	มาตรฐานด้าน

คุณภาพ	 (ISO	 9000)	มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย	 (มอก.	 18000)	 มาตรฐานการจัดการพลังงาน	 (ISO	 5001)	

เทคโนโลยีสะอาด	(CT)	วัฏจักรชีวิต	(LCA)	ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อ

สังคม	(CSR)	อื่นๆ	และกรณีศึกษา	

	 	 Principle	 of	 management	 and	 industrial	 

administrat ion, 	 re lated	 national 	 and	 International	 

standards	 for	 industrial 	 environment	 management, 

including	 environmental	management	 system	 (ISO	 14000),	 

quality	 system	 (ISO	 9000),	 occupational	 health	 and	 safety	 

management	system	standard	(TIS	18000),	energy	management	

(ISO	5001),	clean	technology	(CT),	life	cycle	assessment	(LCA),	

corporate	social	responsibility	(CSR),	case	studies	will	be	issued
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	 1705	491	 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	1	 1(0-3-0)	

  Special Problems in Environmental 

  Technology 1   

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	1705	391	แนวคดิพืน้ฐานการวจิยั

และการน�า เสนอผลงานทาง

วิชาการ	(อาจเรียนพร้อมกันได้)

	 	 Prerequisite	 :	1705	391		Basic	Concept	of	 

Research Methods and  

Academic Presentation

	 	 ค ้นคว้า	 รวบรวมข้อมูล	 น�าเสนอโครงร ่างงานวิจัย	 

และการออกแบบการทดลองในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	

	 	 Search	 and	 data	 collection,	 selected	 topics	 of	 

current	interest,	present	for	proposal	and	experimental	design	

related	to	environmental	technology

	 1705	492	 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2		 2(0-6-0)	

  Special Problems in Environmental

  Technology 2   

															 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	1705	 491	 ป ัญหาพิเศษทาง

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	1

	 	 Prerequisite	 :	1705	491	Special	Problems	

in Environmental 

Technology 1

														 ท�าการวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยท่ีน�าเสนอในวิชา	 ปัญหา

พิเศษทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	1		วิเคราะห์ข้อมูล	สรุปผลและเรียบเรียง

เป็นเอกสารงานวิจัยพร้อมน�าเสนอผลงาน		

	 	 Research	for	problems	on	topics	related	to	special	

problems	 in	 environmental	 technology	 1,	 data	 interpretation,	

conclusion	and	submit	report	form

 	 (2)	 วิชาเอกเลือก	

	 1705	411	 สิ่งแวดล้อมในเขตชนบท																					 3(3-0-6)	

  Rural Environment         

	 	 ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

ท่ีเกิดข้ึนในเขตชนบทอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	

และวัฒนธรรม	การเปลี่ยนแปลงประชากร	การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ใช้ในชนบท	การวางแผนการใช้ที่ดิน	 ปัญหาการสาธารณสุขและอนามัย

ชนบท	ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์วิธีการหรือมาตรการต่างๆ	ที่รัฐน�ามา

ใช้ในการพัฒนาชนบท	อันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 	 Impacts	of	 socio-economics,	 culture,	population	

and	adopting	of	 technology	 to	 rural	 area,	 land	use	planning,	

public	health	and	community	health	problems,	strategy	for	rural	

development

	 1705	421		หลักมูลการออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 3(2-2-5)

  Fundamental of Wastewater Treatment 

  System Design 

	 	 การออกแบบระบบท่อรวบรวมน�้าเสีย	 และท่อระบบน�้าฝน	

ระบบท่อรวม	 ระบบท่อแยก	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิกรณ์ชีวภาพ	 เช่น	

ปฏิกรณ์แบบไหลต่อเนื่อง	 (CSTR)	ปฏิกรณ์แบบแบตช์	 ปฏิกรณ์แบบ	plug	

flow	การออกแบบหน่วยปฏิบัติการต่างๆในระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 เช่น	บ่อปรับ

อตัราการไหล	บ่อสบู	บ่อตกตะกอนเบือ้งต้น	ถงัเตมิอากาศ	ถงัตกตะกอนทีส่อง	

ฝายวัดอัตราการไหล	ถังฆ่าเชื้อโรค	ระบบเติมอากาศ	และระบบก�าจัดสลัดจ์

	 	 Wastewater	 collection	 system	 and	 storm	 

drainage	 system	design,	principles	 of	 biological	 kinetics	 and	 

process	analysis,	design	of	biological	 reactor,	 fundamental	 of	 

wastewater	 unit	 operations	 design:	 equalization	 tank,	 pump	

sump,	aeration	tank,	sedimentation	tank,	disinfection	tank	and	

sludge	disposal

	 1705	422	 กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียทางชีววิทยา	 3(3-0-6)

  Biological Wastewater Treatment Processes

	 	 ความรู ้พื้นฐานทางชีววิทยา	 พื้นฐานกระบวนการ

จลนศาสตร์	การถ่ายเทออกซิเจนและการเติมอากาศ	ทฤษฎีของฟิล์มชีวะ	

การออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียเติมอากาศแบบจุลินทรีย์แขวนลอย	 เช่น	

ระบบตะกอนเร่ง	เป็นต้น	และแบบฟิล์มชีวภาพ	เช่น	ระบบโปรยกรองและ

จานหมุนชีวภาพ	รวมทั้งการออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ

	 	 Biological	 knowledge	 on	 biological,	 basic	 of 

reaction	 rates	 and	 reactor,	 oxygen	 transfer	 and	 aeration,	 

fixed	 film	 process,	 design	 of	 aeration	 suspended-growth 

treatment	 process	 such	 as	 activated	 sludge	 process	 and	 

aerobic	 attached-growth	 treatment	process	 such	as	 trickling	

filters	 and	 rotating	biological	 contactors,	design	of	 anaerobic	

treatment	process

	 1705	423	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางธรรมชาติ	 3(3-0-6)

  Natural Wastewater Treatment System

	 	 ทางเลือกของเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียและแนวทางการ

จัดการ	การจ�าแนกประเภทของเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสีย	 หลักการของ

กลไกการบ�าบัดตามธรรมชาติ	ได้แก่	การตกตะกอน	การกรอง	การดูดซับ	

การตกตะกอนเชิงเคมี	 กระบวนการออกซิเดช่ัน-รีดักชั่น	 การบ�าบัดและ 

การย่อยสลายทางชวีภาพ	ระบบบ�าบดัน�า้เสยีทีอ่าศยักระบวนการทางชวีภาพ	

อาทิ	ระบบบึงบ�าบัด	ระบบดนิบ�าบัดหรอื	Soil	Aquifer	Treatment	(SAT)	

ระบบบึงประดิษฐ์	ระบบการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น�้า

	 	 Wastewater	 treatment	 technology	 options 

and	management	 approaches,	 technology	 classification,	 
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natural	 treatment	 processes,	 natural	mechanical	 principles;	

sedimentation,	 filtration,	 adsorption,	 chemical	 precipitation,	

oxidation	and	reduction,	biological	conversion	and	degradation,	

and	biological	processes;	Engineered	natural	treatment	systems;	

pond	system,	land	treatment	or	Solid	Aquifer	Treatment:	(SAT)	

constructed	wetland,	aquaculture

	 1705	424	 การจัดการน�้าเสียอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

  Industrial Wastewater Management

	 	 ปริมาณ	 คุณลักษณะ	 การเก็บตัวอย่าง	 และการตรวจ

วิเคราะห์น�้าเสียจากอุตสาหกรรม	การบ�าบัดน�้าเสียทางกายภาพ	และเคมี-

กายภาพ	การบ�าบัดน�้าเสียทางเคมี	และการบ�าบัดน�้าเสียทางชีววิทยา	ของ

น�้าเสียอุตสาหกรรม	 รวมทั้งกระบวนการจัดการตะกอน	 ทางเลือกและ 

การจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสียที่เหมาะสม	 การควบคุมและบ�ารุงรักษา	

กฎหมายและองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน�้าเสียอุตสาหกรรม	

กรณีศึกษาการจัดการน�้าเสียอุตสาหกรรม		

	 	 Sources	and	properties	of	industrial	wastewater,	

sampling	and	analysis	of	 industrial	wastewater,	physical	and	

physical	 –chemical	 treatment,	 chemical	 treatment,	 biological	

treatment	of	 industrial	wastewater,	and	sludge	management,	

selection	wastewater	 treatment,	 control	 and	 operation	 of	 

industrial	wastewater,	the	legal	related	to	quality	of	industrial	

wastewater,	case	study	management	industrial	wastewater

 1705	425	 เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเพื่อใช้ใน	 3(3-0-6)

	 	 กระบวนการอุตสาหกรรม			

  Water Treatment Technology for 

  Industrial Process

	 	 กรรมวิธีการผลิตน�้าเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมคุณภาพน�้า

ส�าหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ	 การตกตะกอนและการท�าให้น�้าใส	

การกรองน�้า	 การก�าจัดก๊าซที่ละลายน�้า	 การก�าจัดเหล็กและแมงกานีส	 

การลดความกระด้างและการผลติน�า้อ่อนและน�า้บรสิทุธิ	์เทคโนโลยเีมมเบรน 

Electrodialysis	 และ	 Electrodialysis	 Reversal	 รวมถึงแนวทาง 

การวางแผนบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ต่างๆ	ทีอ่าจจะเกดิ	การกดักร่อน	หรอืการเกดิ 

ตะกรัน	 เนื่องจากสภาพของน�้า	 และการจัดการน�้าเสียและตะกอนจาก				

ระบบผลิตน�้า

	 	 Water	 production	 for	 industrial	 purpose,	water	

quality	for	each	purpose,	sedimentation,	filtration,	deaeration,	

iron	and	manganese	removal,	hardness	removal,	water	softening	

and	demineralization,	 dealkalization,	membrane	 technology,	

electrodialysis	 and	 electrodialysis	 reversal	 ,	 prevention	 of	 

corrosion	or	scale

	 1705	426	 เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าและการผลิตน�้าประปา	3(3-0-6)

  Water Treatment and Water Supply 

  Technology

	 	 หลักการ	ปัจจัย	และการน�าไปใช้งานของการจัดหาแหล่ง

น�้าดิบ	 ระบบจัดส่งน�้าดิบ	 ปริมาณความต้องการ	 และคุณภาพน�้าประปา	

กระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพน�้า	 เช่น	 กระบวนการสร้าง	 และ 

การรวมตะกอน	การตกตะกอน	การกรอง	การฆ่าเชื้อโรค	การก�าจัดเหล็ก

และแมงกานีส	การก�าจัดความกระด้าง	กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน	

กระบวนการเมมเบรน	 ระบบส่งจ่ายน�้าประปา	 การประยุกต์ใช้ความรู ้

เกีย่วกบัการจดัหาน�า้สะอาดและระบบประปาส�าหรบัชมุชนขนาดใหญ่และเล็ก

	 	 Principles	 and	 implementation	 of	 raw	water	

sources,	 network	 supply	 system,	water	 consumption	 and	

requirements,	 water	 quality,	 water	 treatment	 processes;	

coagulation	 and	 flocculation,	 sedimentation,	 filtration,	

disinfection,	 iron	and	manganese	removal,	hardness	removal,	

ion	exchange	and	membrane	process,	water	distribution	and	

supply	system	for	rural	and	urban	water	supply	system

	 1705	427	 เทคโนโลยีเมมเบรนส�าหรับการบ�าบัดน�้า	 3(3-0-6)

  Membrane Technology for Water 

  Treatment

	 	 ชนิดของเทคโนโลยีเมมเบรนส�าหรับการบาบัดน�้า	 ทฤษฎี

ของไมโครฟิลเตรชัน	 อัลตราฟิลเตรชัน	 นาโนฟิลเตรชัน	 ระบบกรอง 

ออสโมซีสย้อนกลับ	 การค�านวณความดันออสโมติก	 กลไกการอุดตัน 

บนผิวของเมมเบรนสมการการลดลงของฟลักซ์สารละลาย	 สภาพ 

การด�าเนินระบบ	การท�าความสะอาดเมมเบรน

	 	 Types	 of	 membrane	 technology	 for	 water 

treatment;	theories	of	microfiltration,	ultrafiltration,	nanofiltration;	

and	 reverse	 osmosis;	 osmotic	 pressure	 calculation;	 fouling	

mechanisms	 on	membrane	 surface,	 flux	 decline	 equation,	 

membrane	operating	condition,	membrane	cleaning

	 1705	428		หลักการทางอุทกวิทยา	 3(3-0-6)	

              Principles of Hydrology

													 หลักการทางอุทกวิทยา	กระบวนการ	ลักษณะและวิธีการ

วัดน�้าฝน	การคายระเหย	การสูญเสียน�้า	น�้าในดิน	การไหลของน�้าในล�าธาร	

การสะสมดินตะกอน	ป่าไม้กับการอนุรักษ์แหล่งน�้า	 การพัฒนาแหล่งน�้า	

ผลกระทบจากการใช้ที่ดิน

	 	 Hydrologic	 cycle,	 measurement	 and	method	 

of	 precipitation,	 transpiration,	 evaporation,	 streamflow,	 

sedimentation,	forest	and	watershed	management.	impacts	of	

land	use	on	hydrologic	cycle
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	 1705	431		การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน	 3(3-0-6)

  Noise and Vibration Pollution Control

	 	 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน	 นิยาม	

และค�าจ�ากดัความของแบบจ�าลอง	แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ทีใ่ช้ในการ

ประเมินผลกระทบ	 การจัดการ	 และควบคุมมลพิษทางเสียงและความ 

สั่นสะเทือน	หลักการป้องกัน	แก้ไขและควบคุมมลพิษทางเสียงและความ

สั่นสะเทือนจากแหล่งก�าเนิด	ทางผ่าน	และสื่อ	

	 	 Definition	 and	 terminology	 of	 mathematical	

model,	 mathematical	 models	 for	 impact	 assessment,	 

management	 and	 control	 of	 noise	 and	 vibration	 control,	 

principles	of	noise	and	vibration	prevention	and	control

	 1705	432	 การออกแบบเบื้องต้นและระบบการควบคุม	 3(3-0-6)

	 	 มลพิษทางอากาศ

  Preliminary Design and Air Pollution 

  Control System 

	 	 แหล่งก�าเนดิและกระบวนการทางเคมขีองมลพษิทางอากาศ

ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติทางการเผาไหม้	การค�านวณความเข้มข้นมลพษิ

อากาศ	ภาระบรรทุกมลสาร	 ระบบระบายอากาศ	 และระบบชักตัวอย่าง

อากาศเสีย	 วิธีการออกแบบระบบบ�าบัดไอเสียอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

การควบคมุมลพษิทางอากาศทีเ่ป็นอนภุาคและก๊าซ	การควบคุม	และบ�ารงุรกัษา

	 	 Sources,	chemistry	of	air	pollution	from	industrial	

process,	 combustion,	 determine	 of	 flue	 gas	 concentration,	 

ventilation,	hood	system,	gaseous	odor	and	particulate	matter	

control	 system,	preliminary	design	 for	 industrial	 air	 pollution	

control,	operation	and	maintenance

	 1705	433	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 ในการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

  Application of Mathematical Model in 

  Air Pollution Impact Assessment

	 	 ทฤษฎีและสมมุติฐานของแบบจ�าลองทางคุณภาพอากาศ	

ฟิสกิส์และเคมีของบรรยากาศ		ประเภทของแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์	หลกัการ

การจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 การเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 การพัฒนาบัญชี

การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศทัง้กจิกรรมมนษุย์และธรรมชาต	ิการทดสอบ

ความอ่อนไหวและการประเมินสมรรถนะแบบจ�าลอง	การแปลผลแบบจ�าลอง	

ทางคณติศาสตร์	การประเมนิผลกระทบด้านมลพษิทางอากาศ	และกรณีศกึษา	

	 	 Theories	 and	 assumptions	 of	 air	 quality	 

model,	atmospheric	chemistry	and	physics,	types	of	air	quality	 

model,	 principles	 of	 air	 quality	modeling,	 development	 of	 

anthropogenic	 and	 biogenic	 emission	 inventory,	 model	 

sensitivity	 test	 and	 performance	 evaluation,	model	 result	 

interpretation,	assessment	of	air	pollution,	and	case	study

	 1705	434		อุตุนิยมวิทยา	 3(3-0-6)

  Meteorology

	 	 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของวิชาอุตุนิยมวิทยา	ความ

เข้าใจในเรื่องของบรรยากาศ				ความกดอากาศ	อุณหภูมิและความชื้น	ลม	

มวลอากาศ	ทะเลและมหาสมุทร	การแพร่กระจายของบรรยากาศท้องถิ่น	

ลักษณะอากาศแปรปรวนแบบต่างๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศของ

ประเทศไทย	วิธีการและการพยากรณ์อากาศ	

	 	 Concepts	and	theory	of	meteorology,	atmosphere,	

pressure,	 temperature,	moisture,	wind,	 airmass,	 sea,	 ocean,	

dispersion	and	weather	forecasting

	 1705	441	 เทคโนโลยีการแปรรูปและการใช้ประโยชน์	 3(3-0-6)

	 	 จากของเสีย

  Technology of Waste Processing 

  and Utilization  

	 	 หลกัการใช้ประโยชน์จากของเสยี	กระบวนการแปรรปูของ

เสียทางกายภาพ	เคมี	และชีวภาพ	และเทคโนโลยีของการน�าของเสียและ

ของเหลือใช้จากชุมชน	เกษตรกรรม	และอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์	

	 	 Principle	of	waste	utilization,	physical	chemical	

and	biological	waste	processing,	waste	utilization	technology	

from	community,	agricultural	and	industrial	source

	 1705	451	 คอนกรีตเทคโนโลยีในงานสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Concrete Technology for Environmental 

  Work

	 	 นิยามความหมายของคอนกรีต	 ชนิดของวัสดุประสาน	

ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้อง	กระบวนการผลิตซีเมนต์	นิยามความหมายของ

มวลรวม	หน้าทีค่ณุสมบตัแิละกระบวนการผลิตมวลรวม	สารผสมเพิม่เพือ่

ควบคมุคณุสมบัตคิอนกรตี	คณุสมบตัแิละมาตรฐานของคอนกรตีสดและ

คอนกรีตแข็งตัว	 วัสดุทดแทนซีเมนต์และการใช้วัสดุเหลือใช้ในงาน

คอนกรีต	คอนกรีตมวลเบา	นิยามและความหมาย	คอนกรีตมวลเบาชนิด

อื่นๆ	 จีโอพอลิเมอร์	 การใช้คอนกรีตในงานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน

ควบคุม	

	 	 Definition	of	the	concrete,	the	type	of	binder	and	

chemical	 reactions	 involved,	 cement	 production	 process,	 

concrete	 aggregate,	 processing	 properties	 and	 functions,	

chemical	admixture,	qualifications	and	standards	of	 the	 fresh	

concrete	and	hardened	concrete,	cement	replacement	materials	

and	the	use	of	waste	materials	in	concrete,	lightweight	concrete,	

definition	and	meaning,	geopolymer,	the	use	of	concrete	in	the	

environment	works	and	quality	control
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	 1705	452	 มลพิษทางดินและสารพิษตกค้าง	 3(3-0-6)

  Soil Pollution and Toxic Substance 

  Residues

	 	 องค ์ประกอบของดิน	 คุณสมบั ติทางเคมีทางและ 

ทางกายภาพของดิน	การจ�าแนกดินโครงสร้างของดิน	เคมีของดิน	สาเหตุ

และแหล่งที่มาของมลพิษทางดินจากเกษตรกรรม	 มลพิษทางดินจาก

อุตสาหกรรม	ทฤษฎีและกลไกการเคลื่อนย้ายมลพิษในดิน	กระบวนการ

บ�าบัดและการฟื้นฟูมลพิษทางดิน

	 	 The	 composition	 of	 soil,	 chemical	 and	physical	

properties	 of	 soils,	 classification	 and	 soil	 structure,	 soil	 

chemistry,	sources	of	pollution	from	agricultural	and	industrial,	

mechanism	theory	and	fate	of	contaminant	of	soil,		process	for	

soil	treatment	and		remediation

	 1705	461	 พลังงานทดแทนจากชีวมวล	 3(3-0-6)

  Biomass Renewable Energy

	 	 หลกัการพ้ืนฐานด้านพลงังานทดแทน	วตัถดุบิทีม่ศีกัยภาพ

ส�าหรับผลิตพลังงาน	ประเภทและววิฒันาการของเชือ้เพลงิชวีภาพ	ประเภท

ของชีวมวลเพือ่การผลิตพลงังาน	พลงังานทดแทนจากชวีมวล	กระบวนการ

และเทคโนโลยีในการผลติพลงังานจากชีวมวล	กระบวนการและเทคโนโลยี

ผลิตชีวมวลเพื่อเป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิตพลังงาน	แนวทางโลจิสติกส์

ส�าหรับชีวมวลเพื่ออุตสาหกรรม			การผลิตพลังงานทดแทน

	 	 Basic	 principles	 of	 renewable	 energy,	 raw	 

materials	 for	 energy	 production,	 types	 of	 biofuels	 and	 their	 

development	 timeline,	 biomasses	 for	 renewable	 energy,	 

processes	 and	 technologies	 of	 biomass	 renewable	 energy, 

logistic	approach	for	biomass	in	renewable	energy	industry

 

	 1705	462	 พลังงาน	การวางแผน	กับสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง	3(3-0-6)

  Energy, Planning and the Built 

  Environment

	 	 สภาวะด้านภมูอิากาศของเมอืง	ทฤษฎพีืน้ฐานด้านพลงังาน	

ระบบการใช้พลังงานในเมืองและภายในอาคาร	มาตรฐานและข้อก�าหนด

ด้านอาคารที่เก่ียวกับพลังงาน	การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร	แบบจ�าลอง

เพือ่การออกแบบอาคารประหยัดพลงังาน	แนวคดิผังเมอืงเพือ่การอนรุกัษ์

พลังงาน	นโยบายและการวางแผนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	

	 	 Urban	climate,	basic	theories	on	energy,	systems	

of	energy	utilization	in	urban	areas	and	building,	building	codes	

and	 standards	 relating	 to	 energy,	 energy	 conservation	 in	 

buildings,	 energy-efficient	building	models	 and	applications,	

concepts	of	urban	planning	for	energy	conservation,	policy	and	

planning	promoting	energy	conservation

	 1705	463	 เทคโนโลยีพลังงานชุมชน	 3(3-0-6)

  Community Energy Technology

	 	 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล	 เทคโนโลยีการเผาถ่าน	

เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียว	 เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวมวล	

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ	 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล	 เทคโนโลยี

การผลิตไบโอดีเซล	เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเหลว	เทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย์	และระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในชุมชน	

	 	 Biomass	technology,	charcoal	production	technol-

ogy,	 green	 fuel	 production	 technology,	 biomass	 gasification	

technology,	biogas	technology	production,	ethanol	production	

technology,	 biodiesel	 production	 technology,	 liquidification	

technology,	solar	energy	technology,	community	small	power	

producer

	 1705	464	 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน																					3(3-0-6)	

  Technology of Energy Management

	 	 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัพลงังานและการท�าสมดลุพลงังาน	

กฎหมายและข้อก�าหนด	ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน	

เทคนิคการวัดและวิเคราะห์	การประเมินศักยภาพ	ในการอนุรักษ์พลังงาน

และการประเมินค่าทางเศรษฐกิจ	 การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์

พลังงาน	ในกระบวนการอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ	เช่น	ระบบการใช้

ไอน�้าและน�้าควบแน่น	กระบวนการเผาไหม้	 เตาเผา	 เครื่องอบแห้ง	 ระบบ

ท�าความเย็นและปรับอากาศ	ระบบการอัดอากาศ	ปั๊มและมอเตอร์	เป็นต้น		

การจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร	 มาตรฐานระบบการ

จัดการด้านพลังงาน	(ISO	50001)

	 	 Basics	 of	 energy	 and	 energy	 balance;	 codes,	

standards	 and	 legislation,	measurement	 and	 verification	 of 

energy	saving	and	economic	analysis,	energy	management	and	

energy	conservation	in	industrial	processes	and	equipment,	e.g.	

steam	and	 condensate	 systems,	 combustion,	 furnace,	 dryer,	

refrigerating	 and	 air	 conditioning	 systems,	 air	 compressor	 

system,	 pump	 and	motor,	 etc,	 energy	management	 and	 

energy	 conservation	 in	 building,	 energy	 management	 

systems–requirements	with	guidance	for	use	(ISO	50001)

	 1705	472	 เทคโนโลยีสะอาด	 3(3-0-6)

  Clean Technology

	 	 ล�าดับชั้นการจัดการของเสีย	นิยาม	แนวคิดและขอบเขต

การด�าเนินงานเทคโนโลยีสะอาด	 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด	 

การก�าหนดขอบเขตการการประเมนิเทคโนโลยสีะอาด	สมดลุมวลสารและ

พลังงาน	ขั้นตอนการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาด		การตรวจประเมิน

เทคโนโลยีสะอาด	การเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการท�าเทคโนโลยีสะอาด	

การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม	
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	 	 Hierarchy	of	waste	management,	 definition,	 

concept,	 scope	 and	 advantages	 of	 clean	 technology,	 system	

boundary,	material	 and	 energy	 balance,	 clean	 technology	 

auditing.	applications	of	clean	technology	in	manufacturing	

	 1705	473	 หลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Principles of Environmental and Resource 

  Management

	 	 ทฤษฎีและหลักการส�าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากร	 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรใน

ชุมชน	แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	การจัดการความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	กรณีศึกษาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่	

	 	 Theory	 and	principle	 concept	 of	 administration	

and	environmental	management,	policy	and	community	planning	

on	environment	 and	natural	 resources,	 tools	 for	 environment	 

and	 natural	 resources	management,	 dispute	 resolution	 on	 

environmental	and	natural	resources	management,	case	studies	

of	community	problems	on	environment	and	natural	resources	

management

	 1705	474	 การจัดการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย		 3(3-0-6)

	 	 และสิ่งแวดล้อม

  Management of Safety, Occupational Health, 

  and Environment

 	 ความหมายและความส�าคญัของความปลอดภัย	อาชีวอนามยั 

และสิ่งแวดล้อม	 อันตราย	 เชิงสิ่งแวดล้อมของอาชีพ	 โรคที่เกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพ		อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการท�างาน	วิธีควบคุม

และป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน		มาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั

งานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

	 	 Meaning	and	significances	of	safety,	occupational 

health,	 and	 environment,	 occupation	 environmental	 hazard,	

work-related	 diseases;	 accident	 and	 occupational	 safety,	 

methods	 of	 control	 and	prevention	 of	working	environmental	

hazard,	safety,	occupational	health,	and	environmental	standard	

and	legislations

	 1705	475	 สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ	 3(2-2-5)

	 	 และการควบคุมมลพิษ

  Workplace Environment and Pollution

  Control

 	 สุขภาพของบุคคลที่ สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมในสถาน

ประกอบการ	ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดอันตราย

ทั้งทางกายภาพ	เคมี	และชีวภาพ	พิษวิทยาและช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของ

สารอนัตราย	ค่าก�าหนดหรอืค่ามาตรฐานทีย่อมให้มไีด้	โรคจากการประกอบ

อาชีพ	 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ	การประเมิน	

วิเคราะห์	และการควบคุมเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ	

	 	 Human	health	related	to	the	working	environment	

environmental	 factors	 in	 a	workplace	 that	 induce	 physical,	

chemical,	and	biological	impairments	to	the	workers,	including	

industrial	 toxicology,	 route	 of	 entry,	 threshold	 limit	 values,	 

industrial	 diseases,	monitoring	 and	 evaluation	 of	workplace	

environment

	 1705	476	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม	 3(3-0-6)

	 	 มาตรฐานสากล

  Environmental Management Systems 

  and International Standard 

	 	 แนวคิดและพัฒนาการของมาตรฐานระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม	 หลักการพื้นฐานของวงจร	 PDCA	 และวิธีการ	 ประโยชน	์ 

ข้อก�าหนด	การบ่งช้ีประเด็นและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	การประเมิน

ความมีนัยส�าคัญและการจัดท�าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม	 การอบรมและ

การสื่อสาร	การจัดท�าเอกสารและการควบคุมบันทึก,	การตรวจประเมิน

ภายใน	 การประเมินความไม่สอดคล้อง	 การปฏิบัติใช้ระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมในกรณีศึกษา	และการขอการรับรอง

	 	 Concepts	 and	 evolution	 of	 environmental	 

management	 system	 (EMS)	 standard,	 basic	 principle	 of	 

PCDA	cycle	 and	methodology,	 benefits	 of	 implementing	 the	

standard,	requirements,	identification	of	environmental	aspect	

and	its	impact,	evaluation	of	significant	environmental	aspect	

and	development	of	environmental	management	plan,	training	

and	 communication,	 conformity	 assessment,	 documentation	

and	 record	 control,	 internal	 auditing,	 implementation	 of	 

environmental	management	case	studies	and	EMS	certification

	 1705	481	 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental Geology

	 	 โครงสร้างของเปลือกโลก	น�้าใต้ดิน	น�้าท่วม	แผ่นดินไหว	

ภเูขาไฟระเบิด	พลงังานธรรมชาติ	การเลือ่นไหลของเปลอืกโลก	การกดัเซาะ

พังทลายของดิน	 การฝังกลบสารพิษ	 การปนเปื้อนมลพิษทางดินและน�้า	 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยา	การวางแผนการใช้ที่ดิน	ธรณีวิทยา

วิศวกรรม	มีทัศนศึกษานอกสถานที่

	 	 Earth	 crust,	 geological	 processes,	 groundwater,	

flood;	earthquakes,	volcanoes,	energy	resources,	plate	tectonics,	

soil	erosion,	waste	disposal,	soil	and	water	pollution,	land	use	

planning	and	engineering	geology,	field	studies
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	 1705	482		การวิเคราะห์ดินและพืช	 3(2-2-5)		

  Soil and Plant Analysis 

															 หลกัการใช้เครือ่งมอืและกรรมวธิใีนการวเิคราะห์	การเก็บ	

การเตรียมตัวอย่างดินและตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์	 การแปล 

ความหมายผลการวิเคราะห์			

	 	 Preparation	of	soil	and	plant	samples,	analytical	

techniques	for	determination	of	soil	and	plant	characteristics,	

data	interpretation

	 1705	483		ความหลากหลายทางชีวภาพ																					3(3-0-6)	

  Biodiversity 

	 	 ความหลากหลายของพันธุ ์พืชและพันธุ ์สัตว์ที่พบใน

ประเทศไทย	 ระบบนิเวศวิทยา	 การกระจายตามสภาพแวดล้อม	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม	ชนิดของพืชและสัตว์ที่หายาก

หรือก�าลังจะสูญพันธุ์	ปัญหาการอนุรักษ์	การควบคุม	ผลกระทบ	แนวทาง

และมาตรการในการรักษาสภาพแวดล้อม	การใช้ประโยชน์และการพัฒนา

ทรัพยากรต่าง	ๆ		ตลอดจนการใช้ดัชนีทางชีวภาพ

	 	 Plant	 and	animal	 diversity	 in	Thailand,	 ecology	

and	 distribution,	 living	 and	 environments	 relationship,	 

endangered	species,	conservation	problems,	measurement	 to	

prevent	and	improve	natural	resources,	bio-indicator

	 1705	484	 ทรัพยากรป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)

	 	 สภาพภูมิอากาศ

  Forest Resource and Climate Change

	 	 สงัคมพืชป่าในประเทศไทย	สภาพแวดล้อมและระบบนเิวศ	

ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์	 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ 

ป่าไม้	 การป่าไม้ในเมือง	การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและการเกิดภาวะ

โลกร้อน	 สถานการณ์ปัจจุบัน	 สาเหตุและปัจจัย	 มาตรการและนโยบาย 

เก่ียวกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 บทบาททรัพยากรป่าไม้ในการ 

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	

	 	 Types	of	forest,	forest	ecology	and	environments,	

benefits	 of	 forest	 resources	 and	 conservation,	 law	 related	 to	 

forest,	 urban	 forestry,	 climate	 change	 and	 global	warming,	

present	situation,	causes	and	factors,	measures	and	policies	to	

reduce	greenhouse	gas	emissions,	the	role	of	forests	in	reducing	

greenhouse	gas	emissions

	 1705	485		การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

  Natural Resource and Environmental 

  Conservation 

	 	 การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน	น�า้	 ป่าไม้	 สัตว์ป่า	 แร่ธาตุ	 และ

พลังงาน	 การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร	์

เศรษฐศาสตร ์และกฎหมายสิ่ งแวดล ้อม	 มาใช ้ ในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การตัดสินใจในการเลือกใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ	 การพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน	

	 	 Conservation	of	soil,	water,	forests,	wildlife,	mineral	

and	 energy	 resources,	 application	 of	 science,	 engineering,	

economics	and	environmental	law	for	environment	conservation,	

decision	making	on	natural	resources	utilization	for	sustained	

yields

	 1705	486	 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 อย่างยั่งยืน

  Environmental History and Sustainable 

  Development

	 	 ประวตัศิาสตร์สิง่แวดล้อม	ประเดน็ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม

ของโลกและของประเทศไทย	 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 

สิง่แวดล้อม	นิยามการพฒันาอย่างยัง่ยนืและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง	การเช่ือมโยง

ประเด็นปัญหาในระดับโลกกับปัญหาในระดับท้องถ่ิน	แนวคิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	ภายใต้บริบทของประเทศก�าลังพัฒนา	การจัดการสิ่งแวดล้อม

	 	 Environmental 	 history, 	 global 	 and	 local	 

environmental	issues,	environmental	movements	and	solutions,	

sustainable	 development	 definition	 and	 relating	 concepts,	 

linkage	between	global	environmental	issues	and	local	actions,	

sustainable	development	in	the	context	of	developing	country	

and	environmental	management

 1705	487		เทคโนโลยีการส�ารวจระยะไกล										 3(2-2-5)	

              Technology of  Remote Sensing

														 เทคนิคการอ่านและแปลความหมายของภาพถ่ายจาก

ดาวเทียม	 	ภาพถ่ายทางอากาศ	 เพ่ือข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ	ข้อมูลด้าน

ภูมิประเทศ	 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ	 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้	 แหล่งน�้า	 การเกษตร	 

การใช้ที่ดินและการประยุกต์กับระบบคอมพิวเตอร์		

	 	 Aerial	photography	and	satellite	 imagery,	photo	

interpretation,	detect,	 identify	 and	monitor	 on	 forests,	water,	

range,	 and	 agricultural	 resources,	 remote	 sensing	 for	 the	 

management	of	natural	resources,	utilize	remotely	sensed	data	

as	input	to	computerized	information	management	systems
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	 1705	488		เทคโนโลยีการส�ารวจข้อมูลทรัพยากร	 3(2-2-5)	

	 	 และสิ่งแวดล้อม		

  Survey Technology of Resource 

  and Environmental Data 

													 การท�าแผนที่จากการส�ารวจภาคพื้นดิน	การส�ารวจด้วย

เครือ่งมอืต่าง	ๆ 	เช่น	เขม็ทศิและกล้องทโีอโดไลท์	การส�ารวจข้อมลูพชื	สตัว์	

ตลอดจนแหล่งมลพิษ	 การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์	 ระบบสิ่งแวดล้อม		

การส�ารวจโดยการบนัทกึข้อมลูของดาวเทยีม	เพือ่ศกึษาทางด้านทรพัยากร

สิ่งแวดล้อมป่าไม้และการใช้ที่ดินทางด้านภูมิศาสตร์	 การวางแผนการ

จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	

	 	 Concepts	 and	 techniques	 of	 environments	 

surveying,	detailed	mapping	and	sampling,	survey	instruments	

and	other	equipment,	principles	of	the	theodolite,	data	formats,	

sources	of	data,	environmental	sampling	and	analysis,	land	use	

planning	and	natural	 resources	management,	field	work	with	

various	kind	of	sampling

	 1705	489	 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ	 3(3-0-6)

	 	 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9

  Environmental Technology based on 

  the Royal Initiative of His Majesty the 

  King Rama IX

	 	 แนวคิดและทฤษฎีส�าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 

แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ	 เทคโนโลยี

เพื่อการบ�าบัด	 ติดตามตรวจสอบและฟื ้นฟูสภาพแวดล ้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติด ้านต ่างๆ	 เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับบริบท 

ของประเทศไทย	เรยีนรูก้รณศีกึษา	จากโครงการตามแนวพระราชด�ารต่ิางๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

	 	 Concepts	and	theories	technological	development	

to	remediate	the	environmental	impact	under	the	Royal	Initiative	

of	His	Majesty	 the	King	 IX,	various	aspects	of	 technology	 for	

environmental	 treatment,	monitoring,	 and	 natural	 resource	

restoration,	appropriate	technology	in	the	context	of	Thailand,	

learning	 form	 case	 studies	 through	His	Majesty	 The	 King	 

Initiative	Projects	on	environmental	technology

	 1705	495		สิ่งแวดล้อมศึกษา					 3(3-0-6)															

  Environmental Education 

														 ความรู้เบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อมศึกษา	 ความส�าคัญของ 

การศึกษาต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 วิธีการทางสิ่งแวดล้อม	 เอกสาร 

และเครื่องมืออุปกรณ์	 เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม	 

การส่งเสริม	เผยแพร่	และประชาสัมพันธ์ส�าหรับนักเรียนและชุมชน

	 	 Basic	 concepts	 of	 environmental	 education, 

importance	 of	 environmental	 education	 for	 environmental 

conservation,	 environmental	 methods,	 mass	 media	 and	 

information	for	students	and	community

5)	 วิชาฝึกงาน			

	 1705	493		ฝึกงาน					 ไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง				

             Professional Training 

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชน	ไม่น้อยกว่า	300	

ชั่วโมง	 เพื่อให้มีประสบการณ์	 ในการปฏิบัติงาน	ศึกษาปัญหาและวิธีการ

แก้ไขโดยน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในสถานการณ์จริง	

	 	 Practice	 in	 government	 and	 private	 sectors,	 

students	are	required	at	least	300	hours	of	practice	field	training	

during	vocation	periods

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

  Cooperative Education

 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบการ	 

มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	 

การสังเกต	การตัดสินใจ		ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน

ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 		 	:		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 ภาษาอังกฤษ				 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Environmental	and	Natural	Resource	Management	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 วท.บ.	(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Science	(Environmental	and	Natural	Resource	Management)
	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.Sc.	(Environmental	and	Natural	Resource	Management)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 146	 หน่วยกิต	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 และไม่น้อยกว่า	 145	 หน่วยกิต	 
ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลักสูตร	แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา
1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	1.1	กลุ่มภาษาอังกฤษ
	1.2	กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ	
	1.3	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	1.4	กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
	1.5	กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ
	1.6	กลุ่มสหศาสตร์
	1.7	กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม	

ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	

32	หน่วยกิต
6	หน่วยกิต
6	หน่วยกิต
6	หน่วยกิต
6	หน่วยกิต
4	หน่วยกิต
2	หน่วยกิต
2	หน่วยกิต

32	หน่วยกิต
6	หน่วยกิต
6	หน่วยกิต
6	หน่วยกิต
6	หน่วยกิต
4	หน่วยกิต
2	หน่วยกิต
2	หน่วยกิต

2.	หมวดวิชาเฉพาะด้าน
	2.1	วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

2.1.1.	กลุ่มวิชาแกน
2.1.2.	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน

	2.2	วิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.2.1.	กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
2.2.2	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.2.3.	กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.2.4.	กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม

	2.3	วิชาเลือกเฉพาะด้าน	

ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	

108	หน่วยกิต
33	หน่วยกิต
24	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
66	หน่วยกิต
11	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
37	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต

98	หน่วยกิต
33	หน่วยกิต
24	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
62	หน่วยกิต
11	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
37	หน่วยกิต
5	หน่วยกิต
3	หน่วยกิต

3.	หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต
4.	หมวดวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา - 9	หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 146	หน่วยกิต 145	หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	32	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 	 2.1	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 	33	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	 กลุ่มวิชาแกน	 	24	หน่วยกิต

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

	 0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	2

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-0)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 	 Biology	2

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Physics	Laboratory

  

   2.1.2	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน	 9	หน่วยกิต

 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Statistical	Methods

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	350	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 Analytical	Chemistry

	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ	 66	 หน่วยกิต	 (โปรแกรมปกติ)	

และ	62	หน่วยกิต	(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

	 	 	 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม	 11	หน่วยกิต	

 1706	100	 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Sociology

	 1706	201	 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Science

	 1706	202	 นิเวศวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Ecology

	 1706	303	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Biodiversity

  

   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 9	หน่วยกิต

	 1706	310	 มลพิษทางน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย	 3(2-2-5)

	 	 Water	Pollution	and	Wastewater	Treatment

	 1706	311	 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(2-2-5)

	 	 Solid	Waste	and	Human	Excreta

	 1706	312	 มลพิษทางอากาศ	 3(2-2-5)

	 	 Air	Pollution

  

   กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม	 37	หน่วยกิต

	 1706	120	 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Natural	Resources	and	Environmental	Law

	 1706	221	 การอ่านและจัดท�าแผนที่	 3(2-2-5)

	 	 Maps	and	Cartography

	 1706	222	 การรับรู้จากระยะไกล	 3(2-2-5)

	 	 Remote	Sensing

	 1706	223	 หลักการจัดการทรัพยากรน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Water	Resources	Management

	 1706	324	 หลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 3(2-2-5)

	 	 Principle	of	Forest	Resources	Management

	 1706	325	 ทรัพยากรดิน	หิน	และแร่	 3(2-2-5)

	 	 Soil,	Rock	and	Mineral	Resources

	 1706	326	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Geographic	Information	System

	 1706	327	 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 Principles	of	Natural	Resources	and	Environmental	

	 	 Economics

	 1706	328	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 2(2-0-4)

	 	 Ecotourism	Management

	 1706	329	 การประเมินวัฏจักรชีวิต	 2(2-0-4)

	 	 Life	Cycle	Assessment

	 1706	330	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Impact	Assessment

	 1706	331	 การจัดการภัยพิบัติ	 2(2-0-4)

	 	 Disaster	Management

	 1706	432	 นโยบาย	แผน	และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	2(2-0-4)

	 	 Environmental	Policy,	Planning	and	Administration

	 1706	433	 การใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน	 3(3-0-6)

	 	 Land	Use	and	Land	Use	Planning
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   กลุม่วชิาวจิยัและจรยิธรรม	9	หน่วยกติ	(โปรแกรมปกต)ิ	และ	

5	หน่วยกิต	(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

	 1706	340	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย	 2(2-0-4)

	 	 Research	Methodology

	 1706	341	 การศึกษาภาคสนามส�าหรับการจัดการ	 2(1-2-3)

	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

	 	 Field	Study	for	Environmental	and	Natural	

	 	 Resource	Management

	 1706	442	 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 1(1-0-3)

	 	 Ethics	of	Environmental	Science

	 1706	443	 สัมมนา*	 1(1-0-3)

	 	 Seminar

	 1706	444	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ*	 3(1-4-4)

	 	 Action	Research

	 	 *	 นิสิตที่เลือกแบบสหกิจศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชานี้

  

  2.3	 วิชาเลือกเฉพาะด้าน

   ให้เลอืกเรยีนในรายวชิาต่อไปนี	้ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกติ	ส�าหรบั

แบบปกติ	และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	ส�าหรับแบบสหกิจศึกษา

	 1705	422	 กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียทางชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Biological	Wastewater	Treatment	Processes

	 1705	423	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางธรรมชาติ		 3(3-0-6)

	 	 Natural	Wastewater	Treatment	System

	 1705	433	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 ในการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

	 	 Application	of	Mathematical	Model	in	Air	Pollution	

	 	 Impact	Assessment

	 1705	434		 อุตุนิยมวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Meteorology

	 1705	441	 เทคโนโลยีการแปรรูปและการใช้ประโยชน์	 3(3-0-6)

	 	 จากของเสีย

	 	 Technology	of	Waste	Processing	and	Utilization	

	 1705	462	 พลงังาน	การวางแผน	กบัสภาพแวดล้อมสรรสร้าง	3(3-0-6)

	 	 Energy,	Planning	and	the	Built	Environment

	 1705	463	 เทคโนโลยีพลังงานชุมชน		 3(3-0-6)

	 	 Community	Energy	Technology

	 1705	472	 เทคโนโลยีสะอาด	 3(3-0-6)

	 	 Clean	Technology

	 1705	476	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Management	Systems	and	

	 	 International	Standard	

	 1705	481		 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Geology

	 1705	495		 สิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Education

	 1706	346	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน	 3(3-0-6)

	 	 ASEAN	Natural	Resource	and	Environment

	 1706	350	 การอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า	 3(3-0-6)

	 	 Wildlife	Conservation	and	Management

	 1706	351	 การจัดการลุ่มน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Watershed	Management

	 1706	352	 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

	 	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 	 Natural	Resource	Management	under	the	Royal	

	 	 Initiative	of	His	Majesty	the	King	Bhumibol	Adulyadej

	 1706	353	 ตัวชี้วัดทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 3(2-2-5)

	 	 Biological	indicators	of	Aquatic	Environments

	 1706	354	 เศรษฐศาสตร์นิเวศ	 3(3-0-6)

	 	 Ecological	Economics

	 1706	355	 การจัดการทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม	 3(3-0-6)

	 	 Land	Degradation	Management

	 1706	356	 ระบบนิเวศการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agroecosystems

	 1706	357	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร		 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Natural	Resources	Management

	 1706	358	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 3(3-0-6)

	 	 Ecotourism	Development

	 1706	359	 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิ3(2-2-5)

	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 	 Geoinformatics	for	Natural	Resources	and	

	 	 Environmental	Management

	 1706	360	 การใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการนันทนาการ		 3(3-0-6)

	 	 Community	Resource	Utilizations	for	Recreation

	 1706	361	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Local	Wisdom	and	Sustainable	Development

	 1706	362	 อุทกวิทยาลุ่มน�้า		 3(3-0-6)

	 	 Watershed	Hydrology

	 1706	363	 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร		 3(3-0-6)

	 	 Agrotourism

	 1706	364	 การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน		 3(3-0-6)

	 	 Soil	Erosion	Control

	 1706	365	 การอนุรักษ์พันธุกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Conservation	Genetics
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	 1706	366	 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 3(3-0-6)

	 	 Marine	and	Coastal	Management

	 1706	367	 การจัดการคุณภาพน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Water	Quality	Management

	 1706	368	 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Health	and	Safety	Administration

	 1706	369	 การประปา	 3(2-2-5)

	 	 Water	Supply

	 1706	370	 การออกแบบระบบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(3-0-6)

	 	 Solid	Waste	and	Human	Excreta	System	Design

	 1706	371	 กรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต	 3(3-0-6)

	 	 Case	Studies	on	Life	Cycle	Assessment

	 1706	372	 การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน	 3(2-2-5)

	 	 Noise	Pollution	and	Vibration	Management

	 1706	373	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	Impact	Assessment

	 1706	374	 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Economics	for	Project	Appraisal

	 1706	375	 การก�าหนดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์

	 	 Economics	Valuation	of	Natural	Resources	and	

	 	 Environment

	 1706	376	 การจัดการของเสียอันตราย	 3(2-2-5)

	 	 Hazardous	Waste	Management

	 1706	377	 การมีส่วนร่วมของของประชาชนและการจัดการ	3(3-0-6)

	 	 ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 Public	Participation	and	Conflict	Management	in	

	 	 Environment

	 1706	378	 สารสนเทศสิ่งแวดล้อมเพื่อการสื่อสารและ	 3(2-2-5)

	 	 การพัฒนา

	 	 Environmental	Informatics	for	Communication	and	

	 	 Development

	 1706	379	 เคมีสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Chemistry

	 1706	380	 การวิเคราะห์คุณภาพน�้าและน�้าเสีย	 3(2-2-5)

	 	 Analysis	of	Water	Quality	and	Wastewater

	 1706	381	 สังคมคาร์บอนต�่า	 3(3-0-6)

	 	 Low	Carbon	Society	

	 1706	382	 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน		 3(3-0-6)

	 	 Human	Settlement

	 1706	383	 นเิวศวทิยาประยกุต์กบัการจดัการสิง่แวดล้อมเมอืง	3(3-0-6)

	 	 Applied	Ecology	and	Urban	Environmental	

	 	 Management

	 1706	384	 กลยุทธ์ธุรกิจคาร์บอนต�่า	 3(3-0-6)

	 	 Low	Carbon	Business	Strategies

	 1706	385	 การจัดการนันทนาการและการเรียนรู้	 3(3-0-6)

	 	 ด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 Recreational	Management	and	Environmental	

	 	 Learning	

  

 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

  เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต	

  

 4.		วิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา

  นิสิตที่เรียนแผนการศึกษาที่	 1	 แบบปกติ	 ต้องผ่านการฝึกงาน

ในหน่วยงานภาครัฐ	 หรือภาคเอกชน	หรือองค์ชุมชน	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	

300	ชั่วโมง	ผลการเรียนเป็น	S/U	ไม่นับหน่วยกิต

	 1706	490	 ฝึกงาน*	 1(300	ชั่วโมง)	

	 	 Professional	Training

	 	 *นิสิตท่ีเรียนแผนการศึกษาท่ี	 2	 แบบสหกิจศึกษา	

ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

	 1706	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education
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แผนการศึกษา
	 1)		 แผนการศึกษาที่	1	โปรแกรมปกติ	จ�านวนทั้งสิ้น	8	ภาคการศึกษา	รวมไม่น้อยกว่า	146	หน่วยกิต

	 2)		 แผนการศึกษาที่	2	โปรแกรมสหกิจศึกษา	จ�านวนทั้งสิ้น	8	ภาคการศึกษา	รวมไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิต

ชั้นปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	
Daily	English	Conversation

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0032	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0031	xxx กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ	 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0033	xx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0034	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0201	113 แคลคูลัส	1
Calculus	1

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

0202	103 หลักเคมี	1
Principles	of	Chemistry	1

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

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1
Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

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

0203	110 ชีววิทยา	1
Biology	1

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

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1
Biology	Laboratory	1

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

รวม 21 21

ชั้นปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	
Communicative	English

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0031	xxx กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0032	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0201	114 แคลคูลัส	2
Calculus	2

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

0202	104 หลักเคมี	2
Principles	of	Chemistry	2

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

0203	120 ชีววิทยา	2
Biology	2

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

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป
General	Physics

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

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General	Physics	Laboratory

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

1706	120 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural	Resources	and	Environmental	Law

2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวม 21 21
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ชั้นปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes
2(1-2-3) 2(1-2-3)

0032	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0033	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0034	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0036	xxx กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2(x-x-x) 2(x-x-x)

0202	221 เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry
3(3-0-6) 3(3-0-6)

1706	100 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

Environmental	Sociology
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmental	Science
3(3-0-6) 3(3-0-6)

1706	221 การอ่านและจัดท�าแผนที่

Maps	and	Cartography
3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวม 21 21

ชั้นปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	xxx กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0032	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	

One	Program	One	Community
2(1-3-2) 2(1-3-2)

0202	350 เคมีวิเคราะห์	

Analytical	Chemistry
3(3-0-6) 3(3-0-6)

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

General	Statistical	Methods
3(3-0-6) 3(3-0-6)

1706	202 นิเวศวิทยา

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

1706	222 การรับรู้จากระยะไกล

Remote	Sensing
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	223 หลักการจัดการทรัพยากรน�้า

Principle	of	Water	Resources	Management
3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวม 21 21
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ชั้นปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1706	303 ความหลากหลายทางชีวภาพ

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

1706	310 มลพิษทางน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย

Water	Pollution	and	Wastewater	Treatment
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	311 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

Solid	Waste	and	Human	Excreta
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	312
มลพิษทางอากาศ

Air	Pollution
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	324 หลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้

Principle	of	Forest	Resources	Management
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	325 ทรัพยากรดิน	หิน	และแร่

Soil,	Rock	and	Mineral	Resources
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	326 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Geographic	Information	System
3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวม 21 21

ชั้นปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจสึกษา

1706	327 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Principles	of	Natural	Resources	and	Environmental	Economics
3(3-0-6) 3(3-0-6

1706	328 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Ecotourism	Management
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	329 การประเมินวัฏจักรชีวิต

Life	Cycle	Assessment
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	330 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental	Impact	Assessment
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	331 การจัดการภัยพิบัติ

Disaster	Management
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	340 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

Research	Methodology
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	341 การศึกษาภาคสนามส�าหรบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

Field	Study	for	Environmental	and	Natural	Resource	Management
2(1-2-3) 2(1-2-3)

xxxx	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน	(วิชาที่	1) 3(x-x-x) 3(x-x-x)

รวม 19 19
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ชั้นปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1706	432 นโยบาย	แผน	และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental	Policy,	Planning	and	Administration
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	433 การใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน	

Land	Use	and	Land	Use	Planning
3(3-0-6) 3(3-0-6)

1706	442
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Ethics	of	Environmental	Science
1(1-0-3) 1(1-0-3)

1706	443 สัมมนา

Seminar	
1(1-0-3) -

1706	490
ฝึกงาน

Professional	Training

1(300	ชม.)	

ไม่นับหน่วยกิต
-

xxxx	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน	(วิชาที่	2) 3(x-x-x) -

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(วิชาที่	1) 3(x-x-x) 3(x-x-x)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(วิชาที่	2) 3(x-x-x) 3(x-x-x)

รวม 16 12

ชั้นปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิช
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1706	444 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Action	Research	
3(1-4-4) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education
- 9(0-40-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน	(วิชาที่	3) 3(x-x-x) -

รวม 6 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  2.1	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

   2.1.1 กลุ่มวิชาแกน

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

  Calculus 1

 	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์	

	 	 Limit	and	continuity	of	 functions,	derivatives	of	

functions	 of	 one	 variables	 and	 applications,	 integrals	 and	

applications	

 

 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

  Calculus 2

 	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	และการประยุกต์	อนุกรมอนันต์	

	 	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	

applications,	infinite	series	

 

 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

  Principles of Chemistry 1

 	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	สมดุลเคมี	กรด-เบส	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลว	สารละลาย	

	 	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	

bonding,	properties	of	representative	and	transition	elements,	

chemical	equilibrium,	acid-base,	gas,	solid,	liquid,	solution	

 

 0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

  Principles of Chemistry 2

 	 เทอร์โมไดนามกิส์	จลนพลศาสตร์	เคมไีฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	

เคมีอินทรีย์	ชีวเคมี	และเคมีสิ่งแวดล้อม	

	 	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	

nuclear	 chemistry,	 organic	 chemistry,	 biochemistry	 and	

environmental	chemistry

 

 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-0)

  Principles of Chemistry Laboratory 1

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0202	 103	 หลักเคมี	 1	 หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

	 	 Prerequisite	 :	0202	 103	 Principles	 of	

Chemistry	1	or	Co	-	requisite

	 	 การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี	 ความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการ	และการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี	1

	 	 Use	 of	 basic	 chemical	 equipments,	 safety	 in	

laboratory,	experiments	designed	to	concord	with	Principles	of	

Chemistry	1

 

 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

  Biology 1

 	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 	 Charactersitics	classification	science	methodology	

of	organisms,	chemistry	of	life,	cell	and	metabolism,	genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

 

 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

  Biology Laboratory 1

 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 	 Experiments	concurrented	with	0203	110	Biology	1

 

 0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

  Biology 2

 	 เน้ือเยือ่ของพชืและสัตว์	การสงัเคราะห์แสงและการหายใจ	

การล�าเลยีงน�า้และอาหารในพชื	ฮอร์โมนพชื	อาณาจกัรพชืและสตัว์	สณัฐาน

วิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว์	 การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและ

สัตว์	 สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	 ควบคุมการ

แสดงออกของยีนและพันธุวิศวกรรม

	 	 Plant	 and	 animal	 tissues,	 photosynthesis	 and	

respiration,	plant	transport,	plant	hormones,	plant	and	animal	

kingdoms,	animal	morphology,	reproduction	and	development	

of	plant	and	animal,	genetic	material	and	inheritance,	regulation	

of	gene	expression	,	and	genetic	engineering
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 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

  General Physics

 	 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	 การแกว่ง	 คลื่นกล	

เสียง	 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส	 อุณหพลศาสตร์	 กลศาสตร์ของไหล	 ไฟฟ้า

แม่เหล็ก	 ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ	 สภาพน�าไฟฟ้า	 สมบัติแม่เหล็ก	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	แสง	ทฤษฎีสัมพันธภาพ	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Mechanics	of	particles	and	rigid	bodies,	oscillation,	

mechanical	waves,	 kinetic	 theory	 of	 gases,	 fluid	mechanics,	

direct	 and	 alternating	 currents,	 conductivity,	magnetism,	

electromagnetic	waves,	light,	relativity	theory,	modern	physics

 

 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-0)

  General Physics Laboratory

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0204	100	ฟิสิกส์ทั่วไป	หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

	 	 Prerequisite	 :	0204	100	General	Physics	or	

Co	-	requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0204	 100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	 associated	with	 0204	 100	General	

Physics

 

   2.1.2	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน

	 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

  General Statistical Methods

 	 มโนมตพิืน้ฐานของสถติ	ิสถติพิรรณา	วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู	

การแจกแจง	ความน่าจะเป็น	 การสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบภาวะอิสระ

โดยการทดสอบไคสแคว์	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

แบบอย่างง่าย	การน�าสถิติไปใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 	 Basic	concepts	of	statistics,	descriptive	statistics.	

Data	collection,	probability,	 sampling	distribution,	estimation	

and	 hypothesis	 testing.	 Analysis	 of	 variance,	 chi-square,	

regression	and	correlation	analysis.	Applications	in	research	by	

using	statistical	packages

 

 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

  Organic Chemistry

 	 โครงสร้าง	ปฏิกิริยาเคมี	และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	 เช่น	 อัลเคน	 อัลคีน	 อัลไคน์	 ไดอีน	 อะโรเมติกโฮโดรคาร์บอน	

สารประกอบเฮไลต์	 อัลกอฮอล์และฟีนอล	อีเธอร์	 เอพอกไซด์	 อัลดีไฮด์

และคีโตน	กรดอินทรีย์	รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์	

	 	 Structures,	reaction	and	stereochemistry	of	organic	

compounds	e.g.,	 alkane,	alkene,	alkyne,	diene,	benzene,	aryl,	

alkyl	halide,	alcohol,	phenol,	ether,	epoxide,	aldehyde,	ketone,	

carboxylic	acid	and	their	derivatives

 

 0202	350	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

  Analytical Chemistry

 	 การเกบ็ตวัอย่างในการวเิคราะห์	การค�านวณข้อมลูทางสถติ	ิ

ความถูกต้อง	ความแม่นย�าในการวิเคราะห์	การวิเคราะห์ปริมาณสารโดย

การชัง่น�า้หนกัของสารโดยปฏกิริยิาการตกตะกอน	การวเิคราะห์หาปรมิาณ

สารโดยการวัดปริมาตรของสารด้วยปฏิกิริยาสะเทิน	ปฏิกิริยาตกตะกอน	

ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน	 ปฏิกิริยารีดอกซ์	 และการหาปริมาณสาร

ด้วยเครื่องมือบางชนิด

	 	 Sampling	 for	 analysis,	 statistical	 calculation,	

accuracy,	precision,	precipitating	analysis,	volumetric	analysis,	

acid-base	 titration,	 precipitation	 titration,	 complexometric	

titration,	redox	titration	and	quantitative	analysis	by	using	some	

types	of	instrumental	technique	(HPLC,	GC,	AA,	UV-VIS,	etc.)

 

  2.2	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ	

	 	 	 2.2.1	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม	  

 1706	100		สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

  Environmental Sociology

 	 พลวัตทางสังคมกับทิศทางของระบบสิ่งแวดล้อม	อิทธิพล

ของระบบสงัคมและวฒันธรรมท่ีมต่ีอการเกดิและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม	

แนวทางการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงสังคมวิทยา	 แนวคิดทาง

สังคมวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากร	 แนวคิดและความส�าคัญของการมี	

ส่วนร่วมและการแสดงความรบัผดิชอบของชมุชน	การเคลือ่นไหวทางสงัคม

และพฤตกิรรมมวลชนกบัปัญหาสิง่แวดล้อม	การสนบัสนนุการเคลือ่นไหว

ที่ก่อประโยชน์ทางบวกต่อชุมชน	แนวคิดและหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคม	

	 	 Social	dynamics	and	directions	of	environmental	

systems,	influences	of	socio-cultural	systems	on	development	

and	solving	of	environmental	problems,	environmental	education	

approaches	 in	 sociological	perspective,	 sociological	 concepts	

for	natural	resource	management,	concepts	and	significance	of	

public	participation	and	community	responsibility,	social	wave	

and	public	behaviors	in	responding	to	environmental	problems,	

encouraging	positive	moving	 to	 communities,	 concepts	 and	

principles	 of	 environmental	 education	 for	 disseminating	

environmental	information	to	society
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 1706	201	 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental Science

 	 ความรู ้พื้นฐานด้านนิเวศวิทยาส�าหรับนักส่ิงแวดล้อม	

วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ	 ความสัมพันธ์ของทรัพยากรในระบบของโลก	

ปัญหาสิง่แวดล้อม	ได้แก่	น�า้เสยี	อากาศเสยี	ขยะ	และมลพษิเสยีง	ปัญหาด้าน

พลังงาน	ความเสื่อมโทรมทางด้านสังคมและทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการ

พัฒนาที่ไม่เหมาะสม	ความสัมพันธ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ�าวัน	

การป้องกันและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 	 Basic	knowledge	for	environmental	scientists,	earth	

system	science,	the	relationship	of	earth	resources	on	the	earth’s	

system.	environmental	problems	including	water	pollution,	air	

pollution,	 solid	wastes,	 noise	pollution,	 social	 and	 economic	

deterioration	 caused	 by	 improper	 development,	 relation	 of	

environmental	 problems	 and	 everyday	 life,	 prevention	 and	

solutions	for	environmental	problems,	environmental	conservation

 

 1706	202		นิเวศวิทยา	 3(2-2-5)

  Ecology

 	 ความสมัพนัธ์ในหมูส่ิง่มชีวีติและความสมัพนัธ์ระหว่างส่ิงมี

ชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต	 ประชากรมนุษย์และผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรมนุษย์	 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ

ต่างๆ	ทรัพยากรธรรมชาต	ิเช่น	อาหาร	ดนิ	น�า้	และป่าไม้	เป็นต้น	สิง่แวดล้อม

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 	 Interrelation	 among	 biotic	 environment	 and	

interrelation	between	biotic	and	abiotic	environment;	the	human	

population	 and	 its	 impact;	 biodiversity	 situation	 in	 different	

biomes,	sustaining	natural	resources	such	and	its	utilization	as	

food	water,	soil	and	forest	etc;	sustaining	environment	and	its	utilization

 

 1706	303	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 3(3-0-6)

  Biodiversity 

 	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 องค ์ประกอบของความ

หลากหลายทางชีวภาพ	ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมิน

สถานภาพ	การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ	ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร	การบริการของระบบนิเวศ	การสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการจัดการแหล่งพันธุกรรม	การอนุรักษ์ความหลาก

หลายทางชีวภาพ	การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ

	 	 Definition;	significance;	biodiversity	components;	

biodiversity	indices	and	evaluation;	applications	of	biodiversity;	

biodiversity	in	agricultural	ecosystem;	ecosystem	services;	loss	

of	 biodiversity;	 biodiversity	management,	 biotechnology	 for	

genetic	 resource	management;	 biodiversity	 conservation;	

Payment	for	Ecosystem	Service	(PES)

  

   2.2.2	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

	 1706	310	 มลพิษทางน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย	 3(2-2-5)

  Water Pollution and Wastewater Treatment

 	 จรรยาบรรณวชิาชพี	หลกัในการป้องกนัและควบคมุมลพษิ

ทางน�้า	ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา	เคมีสิ่งแวดล้อม	และพิษ

วิทยาในแหล่งน�้า	 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุม

คุณภาพน�้าผิวดินและน�้าเสีย	 แนวคิดและวิธีการในการป้องกันมลพิษทาง

น�้าและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดน�้าเสีย	การพัฒนาโครงการป้องกันมลพิษ

ทางน�า้และการผลติทีส่ะอาดเพือ่ลดน�า้เสยีในสถานประกอบการ	การใช้แบบ

จ�าลองทางคณิตศาสตร ์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางน�้ า	

การออกแบบระบบท่อและรางระบายน�า้เสยี	การออกแบบเครือ่งสบูน�า้เสยี/

บ่อพักและบ่อรวบรวมน�้าเสีย	 การเลือกระบบการบ�าบัดและการจ�ากัดน�้า

เสีย	ระบบการรายงานผล	การบ�าบัดและก�าจัดน�้าเสียด้วยวิธีทางกายภาพ/

ทางเคมี	ชีวภาพ	การบ�าบัดและก�าจัดกากตะกอน	(sludge)	

	 		 Professional	ethics;	principles	for	prevention	and	

control	 of	 water	 pollution;	 basic	 knowledge	 related	 to	

ecology,	environmental	 chemistry	 and	 toxicology	 in	water	

resources;	 laws	and	 regulations	 relating	 to	management	 and	

quality	control	of	surface	water	and	wastewater;	concepts	and	

methods	of	water	pollution	prevention	and	cleaner	production	

to	minimize	wastewater	generation;	development	of	projects	on	

water	pollution	prevention	and	cleaner	production	to	minimize	

wastewater	 generation	 in	workplaces,	 using	 a	mathematical	

model	for	management	and	control	of	water	pollution;	designs	

on	piping	and	drainage	systems;	designs	on	wastewater	pump,	

manhole	and	collection	well;	selection	of	wastewater	treatment	

and	disposal	systems;	reporting	system;	treatment	and	disposal	

of	 wastewater	 using	 physical,	 chemical	 and	 biological	

techniques;	sludge	treatment	and	disposal

 

 1706	311	 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(2-2-5)

  Solid Waste and Human Excreta

 	 สถานการณ์และผลกระทบของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกับองค์ประกอบของขยะมลูฝอย	เคมสีิง่แวดล้อม

และพิษวิทยา	 หลักการ	 แนวคิด	 ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ

สิง่ปฏกิลู	การใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ในการจดัการและควบคมุขยะ

มูลฝอย	 การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	และ

คณุภาพข้อมลูผลการตรวจวิเคราะห์	การเกบ็ตวัอย่างมลพษิ	น�า้	อากาศ	ดนิ	

เนือ่งจากขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู	วิธีการและการด�าเนนิการเกบ็รวบรวม	

ขนส่ง	 และควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 	เทคโนโลยีและการจัดการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 การบริหารความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน
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	 	 The	 situation	 and	 impact	 of	 solid	waste	 and	

sewage,	basic	 knowledge	 related	 solid	waste	 composition,	 

environmental	chemistry	and	toxicology,	principles	and	concepts	

in	 the	 management	 administration	 of	 solid	 waste	 and	

sewage,	using	a	mathematical	model	for	manage	and	solid	waste	

control,		sampling	and	analysis	of	solid	waste	and	sewage,	quality	

control	of	the	analytical	solid	waste	and	sewage,	and	qualitative	

data	analysis,	sampling	of	soil,	water,	air	pollution	due	to	solid	

waste	and	sewage,	methods	and	implementation	of	collection,	

transportation,	and	solid	waste	and	sewage	controls,	technology	

and	management	of	solid	waste	and	sewage,	safety	and	health	

administration	for	workers	and	the	community

 

 1706	312		มลพิษทางอากาศ	 3(2-2-5)

  Air Pollution

  องค์ประกอบและการแพร่กระจายของสารมลพิษอากาศ

จากแหล่งก�าเนิดต่างๆ	 มลพิษอากาศจากกิจกรรมในเมือง	 กิจกรรม

การเกษตร	การผลิตพลังงานภาคครัวเรือน	และอุตสาหกรรม	ผลกระทบ

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากมลพิษอากาศ	การตรวจวัดมลพิษอากาศ

ในสิ่งแวดล้อม	ประเด็นปัญหามลพิษอากาศในประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียนที่ส�าคัญในปัจจุบัน	 เทคโนโลยีและแนวทางจัดการเพื่อควบคุม

มลพิษอากาศ	บทบาทของประเทศไทยในการจัดการมลพิษอากาศและ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก	

  Compositions	and	dispersions	of	air	pollutants	from	

various	sources;	air	pollution	from	urban	activities,	agricultural	

practices,	energy	generations	from	households	and	industries;	

effects	 of	 air	 pollution	 on	 human	 health	 and	 environment;	

measurements	 of	 ambient	 air	 pollutants	 in	 the	 environment;	

current	major	 problems	 on	 air	 pollution	 in	Thailand	 and	 the	

Southeast	Asia;	technologies	and	approaches	for	air	pollution	

management	 and	 control;	 roles	 of	 Thailand	 in	 air	 pollution	

management	 and	 climate	 changes	 in	 the	 Association	 of	

Southeast	Asian	Nations	(ASEAN)	and	global	schemes

 

   2.2.3	กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 1706	120		กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

  Natural Resources and Environmental Law

  กฎหมายทั่วไป	กระบวนการออกกฎหมาย	หลักและความ

รูเ้บือ้งต้นของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	

(กฎหมายเกีย่วกบัทีด่นิ	ป่าไม้	สตัว์ป่า	ผงัเมอืง	โรงงานอตุสาหกรรม	ผังเมอืง	

วัตถุมีพิษ	น�้า	อากาศ	ขยะ)	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการมลพิษด้านต่างๆ	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 อนุสัญญาและ

กฎหมายระหว่างประเทศ	เช่น	แผนปฏิบัติการที่	21	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

ข้อตกลงปารีส	อนุสัญญาแรมซาร์	เป็นต้น	

	 	 Common	laws,	principles	and	basic	concepts	of	

environmental	 laws,	 legislation,	 and	 regulations	 in	 related	 to	

environments	and	resources,	(such	as	land,	forestry,	wildlife,	city	

planning,	industry,	hazardous	waste,	water,	air,	solid	waste,	etc.)	

Thailand	 environmental	 quality	 and	 promotion	 act,	 law	

enforcement,	 international	 convention	 and	 laws	 such	 as	

Agenda	21,	Paris	Agreement,	Ramsar	Convention,	etc.

 

	 1706	221	 การอ่านและจัดท�าแผนที่	 3(2-2-5)

  Maps and Cartography

  ประวัติความเป็นมา	 เส้นโครงแผนท่ี	 ระบบพิกัดอ้างอิง	

มาตราส่วน	ระยะทาง	ทิศทาง	การอ่านแผนที่ภูมิประเทศ	หลักการในการ

ท�าแผนที่	 การออกแบบแผนที่	 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท�า

แผนที่	 อากาศยานไร้นักบินเพื่อการส�ารวจและจัดท�าแผนที่	 การประยุกต์

ใช้แผนที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

	 	 History	 of	 map;	 map	 projection;	 coordinate	

systems;	scale;	distance;	direction;	topographic	map	reading;	

principle	 of	map	 production;	map	 design;	 geoinformatics	

technology	for	map	production;	Unmanned	Aerial	Vehicle	(UAV)	

for	surveying	and	mapping;	application	of	map	on	environmental	

and	resources	management

 

 1706	222	 การรับรู้จากระยะไกล	 3(2-2-5)

  Remote Sensing

  หลักการการรับรู้จากระยะไกล	คุณสมบัติของพลังงานแม่

เหลก็ไฟฟ้าและผลกระทบของบรรยากาศ	ประเภทของข้อมลูจากภาพถ่าย

ดาวเทยีม	การแปลความหมายข้อมลูดาวเทยีมด้วยสายตาและคอมพวิเตอร์	

และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

  Principle	 of	 remote	 sensing;	 properties	 of	

electromagnetic	 energy	 and	 atmospheric	 effects;	 types	 of	

remotely	 sensed	 data;	 visual-	 and	 computer-assisted	

interpretation	 of	 satellite	 imagery	 and	 applications	 for	

environmental	and	resources	management
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 1706	223	 หลักการจัดการทรัพยากรน�้า	 3(3-0-6)

  Principle of Water Resources Management

  สถานการณ์น�้าโดยทั่วไป	 สมบัติของน�้า	 ประเภท	 แหล่ง

ก�าเนิดทรัพยากรน�้า	 มาตรฐานคุณภาพน�้า	 มลพิษทางน�้าและปัญหา

ทรัพยากรน�้าในท้องถ่ิน	การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าเบื้องต้น	

มาตรการและนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า	 การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อ

การเกษตร

  General	water	situation;	water	properties;	type	and	

origin	of	water	resource;	standard	of	water	quality,	water	pollution	

and	problems	on	local	water	resource;	water	management	and	

fundamental	 of	water	 resource	 conservation;	measures	 and	

policies	on	water	resources;	development	of	water	resource	for	

agriculture

 

 1706	324	 หลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 3(2-2-5)

  Principle of Forest Resources Mamagement

 	 ชนิดของป่าไม้	 นิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อมป่าไม	้

การส�ารวจป่าไม้	นโยบายและมาตรการเกีย่วกบัป่าไม้	การจดัการป่าไม้และ

ป่าชุมชน

	 	 Forest	types;	forest	ecology	and	landscape;	forest	

survey;	 forest	policies	and	regulations;	 forest	and	community	

forest	management

 

 1706	325	 ทรัพยากรดิน	หิน	และแร่	 3(2-2-5)

  Soil, Rock and Mineral Resources

  นยิามศัพท์ของทรพัยากรดนิ	หนิ	และแร่	ธรณวีทิยาผวิโลก	

การเกดิดนิ	องค์ประกอบและสมบตัขิองดนิ	ธาตอุาหารพชืในดนิ	ระบบการ

จ�าแนกดนิ	ดนิมปัีญหา	การชะล้างพงัทลายของดนิ	การส�ารวจดนิ	หลกัการ

เบื้องต้นของการอนุรักษ์ดินและน�้า

  Definitions	of	soil,	rock	and	minerals;	earth’s	crust	

geology;	soil	formation	process;	soil	components	and	properties;	

soil	 nutrients;	 soil	 classification;	 poor	 soils;	 soil	 erosion;	 soil	

survey;	fundational	principle	of	soil	and	water	conservations

 

 1706	326	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 3(2-2-5)

  Geographic Information System

  หลกัการระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	องค์ประกอบและการ

จ�าลองข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล	

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  Principle	of	Geographic	Information	System	(GIS);	

GIS	components	and	GIS-data	simulation;	analytical	techniques	

using	GIS	data;	case	studies	of	GIS	applications	for	environmental	

and	resources	management

 

 1706	327	 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อม

  Principles of Natural Resources and 

  Environmental Economics

  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์	 การจัดสรรทรัพยากรภายใต้

ระบบตลาด	การหาค่าที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและการชดเชย	การจ่ายค่าตอบแทน

การให้บริการของระบบนิเวศ	 ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปัญหาสินค้าสาธารณะและทรัพย์สิน

ที่ ใ ช ้ ร ่ วมกัน 	 เศรษฐศาสตร ์ที่ เ กี่ ยวกับ เวลา 	 การหมดไปของ

ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม	

	 	 Concept	of	economics;	resources	allocation	under	

market-driving	 system;	 optimization	 for	natural	 resource	and	

environmental	management;	economic	welfare	and	compensation;	

payment	for	ecosystem	service	(PES);	economic	problems	related	

to	natural	resource	and	environmental	usages;	problems	resulted	

from	public	 goods	 and	 common	properties;	 economics	with	

respect	to	time,	natural	resource	depletion	and	environmental	

pollution

 

 1706	328	 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 2(2-0-4)

  Ecotourism Management

  แนวคดิ	องค์ประกอบ	และทัศนะในการมองโลกท่ีเป็นฐาน

คิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 บนพื้นฐานการท่องเที่ยว	 ที่มีความ

รับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว	 ในการจัดการรักษาทรัพยากร	 และ

สิง่แวดล้อม	การวางแผนและการด�าเนนิการส�าหรับการท่องเทีย่วในรปูแบบ

ต่างๆ	การจัดกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม	การจัด

สิ่งอ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว	 การให้ความรู้และการจัดการ

ตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

	 	 Concepts,	 components	 and	 attitudes	 toward	

sustainable	 tourism;	 responsible	 tourism	 based	 upon	

management	 and	 conservation	 of	 local	 environment	 and	

resources;	planning	and	implementation	on	tourisms	in	various	

approaches;	appropriate	recreational	activities	for	ecotourism,	

provision	on	facilities	and	accommodations	in	tourist	attractions;	

knowledge	dissemination	and	marketing	for	sustainable	tourisms
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 1706	329	 การประเมินวัฏจักรชีวิต	 2(2-0-4)

  Life Cycle Assessment

  แนวคิดเก่ียวกับวัฏจักรชีวิต	ประวัติการประเมินวัฏจักร

ชีวิต	 โครงสร้างการประเมินวัฏจักรชีวิต	 ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต	

การก�าหนดเป้าหมายและขอบเขต	กลุ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การจัด

ท�าบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม	การแปลผล	คาร์บอนฟุตปริ้นท์

	 	 Life	 cycle	 thinking	 concept;	 history	 of	life	 cycle	

assessment;	structure	of	life	cycle	assessment;	steps	of	life	cycle	

assessment;	goal	scope	definition;	impact	categories;	life	cycle	

inventory	analysis;;	interpretation;	carbon	footprint

 

 1706	330	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

  Environmental Impact Assessment

  ทีม่าและพฒันาการของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	

หลกัการและวธิกีารของการประเมนิผลกระทบเบือ้งต้น	(IEE)	การประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สขุภาพ	(EHIA)	เครือ่งมอืตดัสนิใจในการจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่การพัฒนา

ท่ียั่งยืน	 ข้อบังคับของการประเมินผลผลกระทบส่ิงแวดล้อม	ประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ	 ชีวภาพ	 คุณภาพชีวิต	 และการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์	การท�านาย	การประเมินและการบรรเทาผลกระทบที่

เกิดขึ้น	ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประเมิน	 รวมถึงการประเมินผลกระ

ทบเชิงยุทธศาสตร์	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบด้านต่างๆ	การตัดสินใจ	

การติดตามเฝ้าระวังและการตรวจสอบ	 หลักการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	(SEA)	หลกัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

ทางสุขภาพอนามัย	 (HIA)	 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง

สังคม	(SIA)

  Origins	and	development	of	environmental	impact	

assessment;	principles	and	methodology	for	Initial	Environmental	

Examination	 (IEE),	 Environmental	 Impact	Assessment	 (EIA)	

and	 	Environment	 and	Health	 Impact	Assessment		 (EHIA);	

decision	 tools	 in	 environmental	management	 for	 sustainable	

development;	 regulations	 relevant	 to	 environmental	 impact	

assessment;	 environmental	 impact	 assessment	 in	 physical	

aspect,	biological	aspect,	quality	of	life	and	human	utilizations;	

forecast,	 assessment	 and	mitigation	 of	 effects;	 increasing	

effectiveness	of	the	assessment	including	strategic	environmental	

assessment;	 interaction	 among	 different	 impacts,	 decision	

making,	monitoring,	 and	 auditing;	 principles	 of	 Strategy	

Environmental	Assessment	(SEA),	Health	Impact	Assessment	

(HIA)	and	Social	Impact	Assessment	(SIA)

 

 1706	331	 การจัดการภัยพิบัติ	 2(2-0-4)

  Diaster Management

  ปรากฏการณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิได้แก่	อทุกภยั	วาตภัย	

ไฟป่า	 แผ่นดินเลื่อน	แผ่นดินไหว	ดินโคลนถล่ม	การชะล้างพังทลายของ

ดินและการกัดเซาะชายฝั ่ง	 การประเมินความเสี่ยงจากอุบัติภัยทาง

ธรรมชาติ	การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ได้แก่	การบรรเทา	การเตรียม

การ	การตอบโต้	 และการฟื้นฟู	 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ	การจัดการเพือ่ลดความเสีย่งของภยัพบัิติจากกจิกรรมมนษุย์	ได้แก่	

อัคคีภัย	การรั่วไหลของสารเคมี	เป็นต้น	

  Natural	disaster	phenomena,	including	inundation,	

storm,	 forest	 fire,	 land	creep,	 earthquake,	 land	 slide,	 soil	 and	

coastal	erosions;	assessment	of	risk	relating	to	natural	disaster;	

natural	disaster	management,	including	mitigation,	preparedness,	

response	and	recovery;	climate	change	adaptation;	management	

for	reduction	of	risk	associated	with	human	activities,	including	

fires	and	chemical	spills

 

 1706	432	 นโยบาย	แผน	และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	2(2-0-4)

  Environmental Policy, Planning and Administration

  แนวคิด	 ทฤษฎีและหลักการด้านนโยบาย	 แผนและการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาและเชื่อมโยงนโยบาย	แผน	กลยุทธ์	

แผนงาน	 โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	 การบริหารจัดการ

สิง่แวดล้อมองค์รวมตัง้แต่ระดบัโลก	ชาต	ิและท้องถิน่	การวเิคราะห์นโยบาย	

แผน	และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึงการจัดท�านโยบายการน�าไป

ปฏบัิติ	การติดตามผล	การประเมนิผล	การจดัต้ังองค์กรและเครอืข่ายด้าน

สิ่งแวดล้อม	กรณีศึกษาด้านนโยบาย	การวางแผนและการบริหารจัดการ

สิง่แวดล้อม	รวมถงึการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ความไม่เท่าเทยีมและความยตุธิรรม

ทางสิ่งแวดล้อม

  Theories;	principles	and	concepts	of	Environmental	

Policy,	 Planning	 and	 Administration;	 developments	 and	

associations	 among	 environmental	 policy,	 plan,	 strategy,	

Programme,	 Project	 and	Activity;	 integrated	 environmental	

administration	in	global,	national	and	 local	 levels;	analyses	of	

policies,	plans	and	strategies	relevant	to	environment,	including	

policy	making,	 implementation,	 monitoring,	 evaluation,	

establishments	of	environment	institutions	and	networks;	case	

studies	of	environmental	policy,	planning	and	administration,	

including	 sustainable	 development	 and	 environmental	

inequalities	and	justices
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 1706	433	 การใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน	 3(3-0-6)

  Land Use and Land Use Planning

  ความหมายของสิ่งปกคลุมดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	

ความส�าคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ระบบการจ�าแนกการใช้ประโยชน์

ที่ดิน	 เหตุและผลกระทบของการเสื่อมโทรมของที่ดิน	 การป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของที่ดิน	หลักการใช้ที่ดิน	หลักการแบ่ง

ชัน้คณุภาพลุม่น�า้	การประเมนิความเหมาะสมของทีด่นิเพือ่การใช้ประโยชน์

ที่ดิน	หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน

  Definitions	of	 land	use	and	 land	cover;	 land	use	

classification	system;	causes	and	problems	of	land	degradation;	

preventions	and	imitagations	of	impacts	associated	with	land	

degradations;	principle	of	land	use	and	watershed	classification	

system;	 landuse	 suitability	 assessment;	principle	 of	 land	use	

planning

 

   2.2.4		กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม	

	 1706	340	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย	 2(2-0-4)

  Research Methodology

  ระเบียบวิธีวิจัย	และแผนการทดลองชนิดต่างๆ	 โครงการ

วิจัยทางสิ่งแวดล้อม	ชนิดและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์และ

อธิบายผลการทดลอง	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และ

แปลผลการทดลอง	การเขียนรายงานการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม	

  Research	methodology	and	experimental	designs;	

research	proposals;	techniques	for	measurements,	calculation	

and	 interpretation	of	data;	computer	applications	 for	analysis	

and	data	interpretation;	environmental	report	development

 

 1706	341	 การศึกษาภาคสนามส�าหรับการจัดการ	 2(1-2-3)

	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

  Field Study for Environmental and Natural 

  Resource Management

 	 การเลือกพืน้ทีก่ารศกึษา	การหาข้อมลูสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น	

การศึกษาแผนที่	 การวางแผนและการสุ่มตัวอย่าง	 การเก็บตัวอย่างทาง

กายภาพ	 เคมี	 และชีวภาพ	การเตรียมแบบสอบถาม	การรวบรวมข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูล	การรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ศึกษา

	 	 Site	 selection;	 searching	 for	 environmental	

background	data;	map	study;	planning	and	sampling;	collection	

of	 physical,	 chemical	 and	biological	 samples;	 questionnaire	

preparation;	 data	 collection;	 data	 analysis;	 report	 of	 existing	

condition	of	the	studied	area

 

 1706	442	 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 1(1-0-3)

  Ethics of Environmental Science

 	 แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก	 ทฤษฎีเชิงปรัชญาทางด้าน

จริยธรรม	ทฤษฎีความยุติธรรม	ความเช่ือมโยงระหว่างปรัชญาตะวันตก

และปรัชญาตะวันออก	 จริยศาสตร์ความสมดุลย์ของสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ

	 	 Concept	on	deep	ecology,	philosophical	theories	

on	ethics,	justice	theory,	connection	between	Eastern	Philosophy	

and	Wastern	 Philosophy,	 ethics	 involving	 with	 natural	

environmental	balance

 

 1706	443	 สัมมนา	 1(1-0-3)

  Seminar 

  การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่นิสิตสนใจ	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาโครงร่างการวิจัย

ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 ประเด็นจริยธรรมที่

เกีย่วข้องกบัหวัข้อวจิยั	การสบืค้นข้อมลูเพือ่ใช้ในงานวจิยั	การเขียนเอกสาร

อ้างอิง	การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการน�าเสนอ

  Seminar	 on	 interested	 topics	 concerning	

environment	and	natural	resources	for	the	purpose	of	developing	

a	research	proposal;	ethics	related	to	the	selected	topic;	literature	

searching;	 scientific	 citation	 approaches;	writing	 research	

proposal	and	presentation

 

 1706	444	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ*	 3(1-4-4)

  Action Research 

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	1706	443	สัมมนา

	 	 Prerequisite	 :	1706	443	Seminar	

	 	 การส�ารวจสถานการณ์สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ	

การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ปัญหา	การปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 การมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติระหว่างองค์กรและชุมชน	

การน�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา	จัดท�ารายงานผลการวิจัย	และน�าเสนอ

รายงาน	

	 	 Survey	 on	 environmental	 and	natural	 resources	

situations;	data	collection;	problem	identification;	field	practices	

for	 environmental	 and	 natural	 resources	 management;	

participations	 in	 environmental	 and	 natural	 resources	

management	 among	 institutions	 and	 local	 communities;	

provisions	 for	 problem-solving	 approaches;	 development	 of	

research	report	and	report	presentation

 



47

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  2.3		วิชาเลือกเฉพาะด้าน

	 1705	422	 กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียทางชีววิทยา	 3(3-0-6)

  Biological Wastewater Treatment Processes

  ความรู ้พื้นฐานทางชีววิทยา	 พื้นฐานกระบวนการ

จลนศาสตร์	การถ่ายเทออกซิเจนและการเติมอากาศ	ทฤษฎีของฟิล์มชีวะ	

การออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียเติมอากาศแบบจุลินทรีย์แขวนลอย	 เช่น	

ระบบตะกอนเร่ง	เป็นต้น	และแบบฟิล์มชีวภาพ	เช่น	ระบบโปรยกรองและ

จานหมุนชีวภาพ	รวมทั้งการออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ

  Biological	knowledge	on	biological,	Basic	reaction	

rates	 and	 reactor,	 oxygen	 transfer	 and	 aeration,	 Fixed	 film	

process,	design	of	aeration	suspended-growth	treatment	process	

such	as	activated	sludge	process	and	aerobic	attached-growth	

treatment	process	such	as	trickling	filters	and	rotating	biological	

contactors,	design	of	anaerobic	treatment	process

 

 1705	423	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางธรรมชาติ		 3(3-0-6)

  Natural Wastewater Treatment System

  ทางเลือกของเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียและแนวทางการ

จัดการ	การจ�าแนกประเภทของเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสีย	 หลักการของ

กลไกการบ�าบัดตามธรรมชาติ	ได้แก่	การตกตะกอน	การกรอง	การดูดซับ	

การตกตะกอนเชิงเคมี	กระบวนการออกซเิดชัน่-รดีกัชัน่	การบ�าบดัและการ

ย่อยสลายทางชีวภาพ	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียที่อาศัยกระบวนการทางชีวภาพ	

อาท	ิระบบบงึบ�าบดั	ระบบดนิบ�าบดัหรือ	Soil	Aquifer	Treatment	(SAT)	

ระบบบึงประดิษฐ์	ระบบการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น�้า

  Wastewater	 treatment	 technology	 options	 and	

management	 approaches,	 technology	 classification,	 natural	

treatment	 processes,	 natural	 mechanical	 principles;	

sedimentation,	 filtration,	 adsorption,	 chemical	 precipitation,	

oxidation	and	reduction,	biological	conversion	and	degradation,	

and	biological	processes;	Engineered	natural	treatment	system;	

pond	system,	land	treatment	or	Solid	Aquifer	Treatment:	SAT;	

constructed	wetland,	aquaculture

 

 1705	433	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 ในการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

  Application of Mathematical Model in Air 

  Pollution Impact Assessment

  ทฤษฎีและสมมุติฐานของแบบจ�าลองทางคุณภาพอากาศ	

ฟิสิกส์และเคมีของบรรยากาศ	ประเภทของแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร	์

หลักการการจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 การเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	

การพัฒนาบัญชีการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศทั้งกิจกรรมมนุษย์และ

ธรรมชาต	ิการทดสอบความอ่อนไหวและการประเมินสมรรถนะแบบจ�าลอง	

การแปลผลแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	การประเมนิผลกระทบด้านมลพษิ

ทางอากาศ	และกรณีศึกษา	

	 	 Theories	 and	 assumptions	 of	 air	 quality	model,	

atmospheric	chemistry	and	physics,	types	of	air	quality	model,	

principles	of	air	quality	modeling,	development	of	anthropogenic	

and	biogenic	 emission	 inventory,	model	 sensitivity	 test	 and	

performance	evaluation,	model	result	interpretation,	assessment	

of	air	pollution,	and	case	study

 

 1705	434	 อุตุนิยมวิทยา	 3(3-0-6)

  Meteorology

  หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของวิชาอุตุนิยมวิทยา	

ความเข้าใจในเรื่องของบรรยากาศ	ความกดอากาศ	อุณหภูมิและความชื้น	

ลม	 มวลอากาศ	 ทะเลและมหาสมุทร	 การแพร่กระจายของบรรยากาศ

ท้องถิ่น	ลักษณะอากาศแปรปรวนแบบต่างๆ	ที่มีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศ

ของประเทศไทย	วิธีการและการพยากรณ์อากาศ

  Concepts	and	theory	of	meterorology,	atmosphere,	

pressure,	 temperature,	moisture,	wind,	 airmass,	 sea,	 ocean,	

dispersion	and	weather	forecasting

 

 1705	441	 เทคโนโลยีการแปรรูปและการใช้ประโยชน์	 3(3-0-6)

	 	 จากของเสีย

  Technology of Waste Processing and Utilization 

  หลกัการใช้ประโยชน์จากของเสยี	กระบวนการแปรรปูของ

เสียทางกายภาพ	เคมี	และชีวภาพ	และเทคโนโลยีของการน�าของเสียและ

ของเหลือใช้จากชุมชน	เกษตรกรรม	และอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์	

  Principle	of	waste	utilization,	physical	chemical	

and	biological	waste	processing,	waste	utilization	technology	

from	community,	agricultural	and	industrial	source

 

	 1705	462	 พลงังาน	การวางแผน	กบัสภาพแวดล้อมสรรสร้าง	3(3-0-6)

  Energy, Planning and the Built Environment

	 	 สภาวะด้านภมูอิากาศของเมอืง	ทฤษฎพีืน้ฐานด้านพลงังาน	

ระบบการใช้พลังงานในเมืองและภายในอาคาร	มาตรฐานและข้อก�าหนด

ด้านอาคารท่ีเกี่ยวกับพลังงาน	การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร	แบบจ�าลอง

เพือ่การออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน	แนวคดิผงัเมอืงเพือ่การอนรุกัษ์

พลังงาน	นโยบายและการวางแผนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	

	 	 Urban	climate,	basic	theories	on	energy,	systems	

of	energy	utilization	in	urban	areas	and	building,	building	codes	

and	 standards	 relating	 to	 energy,	 energy	 conservation	 in	

buildings,	 energy-efficient	building	models	 and	applications,	

concepts	of	urban	planning	for	energy	conservation,	policy	and	

planning	promoting	energy	conservation
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	 1705	463	 เทคโนโลยีพลังงานชุมชน		 3(3-0-6)

  Community Energy Technology

 	 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล	 เทคโนโลยีการเผาถ่าน	

เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียว	 เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวมวล	

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ	 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล	 เทคโนโลยี

การผลิตไบโอดีเซล	เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเหลว	เทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย์	และระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในชุมชน	

	 	 Biomass	 technology,	 charcoal	 production	

technology,	 green	 fuel	 production	 technology,	 biomass	

gasification	technology,	biogas	technology	production,	ethanol	

production	 technology,	 biodiesel	 production	 technology,	

liquidification	technology,	solar	energy	technology,	community	

small	power	producer

 

	 1705	472	 เทคโนโลยีสะอาด	 3(3-0-6)

  Clean Technology

  ล�าดับชั้นการจัดการของเสีย	นิยาม	แนวคิดและขอบเขต

การด�าเนินงานเทคโนโลยีสะอาด	 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด	

การก�าหนดขอบเขตการการประเมินเทคโนโลยีสะอาด	สมดุลมวลสารและ

พลังงาน	ขั้นตอนการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาด	การตรวจประเมิน

เทคโนโลยีสะอาด	การเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการท�าเทคโนโลยีสะอาด	

การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม	

  Hierarchy	of	waste	management,	 definition,	

concept,	 scope	 and	 advantages	 of	 clean	 technology,	 system	

boundary,	material	 and	 energy	 balance,	 clean	 technology	

auditing.	applications	of	clean	technology	in	manufacturing

 

 1705	476	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	 3(3-0-6)

  Environmental Management Systems and 

  International Standard 

  แนวคิดและพัฒนาการของมาตรฐานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม	 หลักการพื้นฐานของวงจร	 PDCA	 และวิธีการ	 ประโยชน	์

ข้อก�าหนด	การบ่งช้ีประเด็นและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	การประเมิน

ความมีนัยส�าคัญและการจัดท�าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม	 การอบรมและ

การสื่อสาร	การจัดท�าเอกสารและการควบคุมบันทึก,	 การตรวจประเมิน

ภายใน	 การประเมินความไม่สอดคล้องการปฏิบัติใช้ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในกรณีศึกษา	และการขอการรับรอง

  Concepts	 and	 evolution	 of	 environmental	

management	system	(EMS)	standard	basic	principle	of	PCDA	

cycle	and	methodology,	benefits	of	implementing	the	standard,	

requirements,	 identification	 of	 environmental	 aspect	 and	 its	

impact,	 evaluation	 of	 significant	 environmental	 aspect	 and	

development	of	environmental	management	plan,	training	and	

communication,	 conformity	 assessment,	 documentation	 and	

record	control,	internal	auditing,	implementation	of	environmental	

management	case	studies	and	EMS	certification

 

 1705	481		ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental Geology

  โครงสร้างของเปลือกโลก	น�้าใต้ดิน	น�้าท่วม	แผ่นดินไหว	

ภเูขาไฟระเบิด	พลงังานธรรมชาติ	การเลือ่นไหลของเปลอืกโลก	การกดัเซาะ

พังทลายของดิน	 การฝังกลบสารพิษ	 การปนเปื้อนมลพิษทางดินและน�้า	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยา	การวางแผนการใช้ที่ดิน	ธรณีวิทยา

วิศวกรรม	มีทัศนศึกษานอกสถานที่

  Earth	 crust,	 geological	 processes,	 groundwater,	

flood;	earthquakes,	volcanoes,	energy	resources,	plate	tectonics,	

soil	erosion,	waste	disposal,	soil	and	water	pollution,	land	use	

planning	and	engineering	geology,	field	studies

 

 1705	495		สิ่งแวดล้อมศึกษา		 3(3-0-6)

  Environmental Education

  ความรู้เบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อมศึกษา	 ความส�าคัญของ

การศึกษาต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	วิธีการทางสิ่งแวดล้อม	 เอกสารและ

เครื่องมืออุปกรณ์	 เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู ้ทางสิ่งแวดล้อม	

การส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส�าหรับนักเรียนและชุมชน

  Basic	 concepts	 of	 environmental	 education,	

importance	 of	 environmental	 education	 for	 environmental	

conservation,	 environmental	 methods,	 mass	 media	 and	

information	for	students	and	community

 

 1706	346	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน	 3(3-0-6)

  ASEAN Natural Resource and Environment

 	 อาเซียนศึกษา	ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ	 ชีวภาพ	

สิง่แวดล้อมทางสงัคม	วัฒนธรรม	ปัญหาสิง่แวดล้อม	หลกัการและแนวคิด

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กรณี

ศึกษาการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคนี้	 ข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ

นานาชาติ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 ASEAN	 studies,	 physical	 and	 biological	

characteristics	of	the	natural	resources	in	the	Southeast	Asia,	

socio-cultural	environment,	environmental	problems,	principles	

and	concepts	of	environmental	administration	and	management	

for	 the	 the	 Southeast	Asia,	 case	 studies	 on	 environmental	

problem	mitigations	 in	 this	 region,	 cooperative	 agreements	

among	the	Southeast	Asian	countires	and	aboard	concerning	

environmental	and	natural	resources	management
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 1706	350	 การอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า	 3(3-0-6)

  Wildlife Conservation and Management

 	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ ์และการจัดการสัตว ์ป ่า	

ทรพัยากรสัตว์ป่า	นเิวศวทิยาสตัว์ป่า	ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัและปัจจัยการด�ารงชวีติ	

ความหลากหลายและสถานภาพของสัตว์ป่าในประเทศไทย	ความสัมพันธ์

ระหว่างสัตว์ป่ากับภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อม	 เทคนิคการส�ารวจสัตว์ป่า	

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 และอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า

	 	 Principle	of	wildlife	conservation	and	management,	

Wildlife	resources,	Wildlife	ecology,	Habitat	and	living	factors,	

Diversity	and	status	of	Wildlife	in	Thailand,	Interaction	between	

wildlife	 and	 environmental	 threats,	Wildlife	 observation	

techniques,	Wildlife	 preservation	 and	 protection	 act,	 and	

Conventions	on	wildlife	conservation	and	management

 1706	351	 การจัดการลุ่มน�้า	 3(3-0-6)

  Watershed Management

 	 หลักการ	 และแนวคิดต ่างๆ	 ในการจัดการลุ ่มน�้ า	

องค์ประกอบ	 และวิธีการปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้า	 กิจกรรมการ

จัดการลุ่มน�้า	และการวางแผนการจัดการลุ่มน�้าแบบผสมผสาน	เครื่องมือ

และวิธีการส�ารวจลุ่มน�้า	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพลุ่มน�้า	

	 	 Principle	and	concept	of	watershed	management;	

components	 of	 and	 practical	 approaches	 in	 watershed	

management;	activities	in	watershed	management;	integrated	

watershed	management	planning;	 tools	 and	 approaches	 for	

watershed	survey;	watershed	quality	analyses

 

 1706	352	 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

	 	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Natural Resource Management under the Royal 

  Initiative of His Majesty the King Bhumibol 

  Adulyadej

 	 โลกทัง้ระบบ	ความสมัพนัธ์ของทรพัยากรในระบบของโลก	

ระบบนิเวศ	 การเสื่อมโทรมของทรัพยากร	 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	

และการบูรณาการเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตาม

แนวพระราชด�าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 The	Earth’s	system,	relationships	among	resources	

in	the	Earth’s	system;	ecology;	natural	resource	degradations;	

theory	of	sufficiency	economy;	integrations	for	natural	resources	

and	environmental	management	according	to	the	Royal	Initiative	

of	His	Majesty	 the	 King	 from	 the	 royal	 development	 study	

center

 

 1706	353	 ตัวชี้วัดทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 3(2-2-5)

  Biological indicators of Aquatic Environments

 	 ความส�าคัญของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้า	ระบบนิเวศแหล่งน�้า	

คุณภาพน�้า	 มลพิษทางน�้า	 แนวความคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางชีวภาพ	

ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ	การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 ประเภท

ของสิ่งมีชีวิตที่น�ามาใช้ในการประเมินคุณภาพน�้า	 เช่น	 แพลงก์ตอนพืช	

สัตว์หน้าดิน	ปลา	และพืชน�้า	กรณีศึกษา

	 	 Importance	 of	 aquatic	 organisms,	 freshwater	

ecosystem,	water	quality,	water	pollution,	concept	of	biological	

indicators,	 biological	 indices,	 aquatic	 environment	 quality	

monitoring,	 types	 of	 organisms	 used	 for	 water	 quality	

assessment,	such	as	phytoplankton,	benthic	invertebrates,	fish,	

aquatic	macrophytes.	Case	studies

 

 1706	354	 เศรษฐศาสตร์นิเวศ	 3(3-0-6)

  Ecological Economics

 	 ระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศ	หลักเศรษฐศาสตร์นิเวศ	

บญัชทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ผลกระทบของการผลติและการ

ค้าทีม่ต่ีอระบบนเิวศ	ความหลากหลายทางชีวภาพและนโยบายการอนรุกัษ์	

เครื่องมือเชิงนโยบายส�าหรับการจัดการระบบนิเวศ	 กรณีศึกษาด้าน

เศรษฐศาสตร์นิเวศ

	 	 Economy	 and	 ecology.	 Principle	 of	 ecogical	

economics.	Natural	 resources	and	environmental	accounting.	

Impacts	 of	 production	 and	 trade	 on	 ecological	 systems.	

Biodiversity	 and	 conservation	 policy.	 Policy	 instruments	 for	

ecological	management.	Case	study	in	ecological	economics.

 

 1706	355	 การจัดการทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม	 3(3-0-6)

  Land Degradation Management

 	 ความหมายของการเสือ่มโทรมของทีด่นิ	ประเภทของทีดิ่น

เสื่อมโทรมและการกระจายของภูมิภาคและโลก	หลักการประเมินการ

เสื่อมโทรมของท่ีดินทางด้านเศรษฐศาสตร์	 แนวทางการจัดการท่ีดิน

เสื่อมโทรม	กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเสื่อมโทรม

	 	 Definitions	of	land	degradation;	types	and	spatial	

distribution	 of	 regional-	 and	 global-scale	 land	 degradation;	

concepts	for	evaluating	land	degradation	in	economics	aspect;	

approaches	for	land	degradation	management;	case	studies	on	

land	degradation	management
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 1706	356	 ระบบนิเวศการเกษตร	 3(3-0-6)

  Agroecosystems 

	 	 ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับระบบเกษตรกรรม	

กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของชุมชนกับระบบนิเวศ	 ความสัมพันธ์

ของธาตอุาหารพชืกบัระบบนเิวศการเกษตร	วเิคราะห์ประเด็นปัญหาความ

เสื่อมโทรมของระบบนิเวศและผลกระทบต่อระบบการเกษตร	กรณีศึกษา

ระบบนิเวศนาข้าว

	 	 Relationships	between	ecosystems	and	agricultural	

systems;	relationships	between	community-based	agricultural	

production	 and	 ecosystems;	 relationships	 between	 plant	

nutritional	elements	and	agroecosystems;	analyzing	problems	

on	degraded	ecosystems	and	its	impacts	on	agricultural	systems,	

cases	studies	on	rice	paddy	ecosystems

 

 1706	357	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร		3(3-0-6)

  Agricultural Natural Resources Management

  สถานภาพปัจจุบันของทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร	

ประเภทและความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร	หลักการ

จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	ทรัพยากรพืช	ทรัพยากรน�้า	ทรัพยากรสัตว์	

ทรัพยากรป่าไม้	 ทรัพยากรพลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางการ

เกษตร

  Present	 status	 of	 agricultural	 natural	 resources,	

Types	 and	 significances	 of	 agricultural	 natural	 resources,	

Principles	 of	management	 for	 soil	 and	 land	 resources,	 plant	

resource,	water	 resource,	 animal	 resources,	 forest	 resource,	

energy	resource	and	agricultural	environment	resources

 

 1706	358	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 3(3-0-6)

  Ecotourism Development

  ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาแหล ่งท ่องเ ท่ียว	

การประเมนิทรพัยากรท่องเทีย่ว	การท�าแผนการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ว

ให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละแหล่ง	 การจัดการแหล่งท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์เพ่ือความยั่งยืน	 การให้ชุมชนได้มีบทบาทและส่วนร่วมกับ

การพัฒนาท้องทีใ่นด้านการท่องเทีย่ว	การกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ว

สู่ชุมชน	โดยมีการศึกษานอกสถานที่และการท�ารายงาน	ฝึกปฏิบัติงาน

  Theories	and	principles	in	ecotourism	development;	

evaluating	 tourism	 resources;	 recreation	marketing	 under	

optimized	 carrying	 capacity;	 conservative	 recreation	

management	 for	 sustainability;	 public	 involvement	 and	

participation	 in	 the	 tourism	 development;	 distribution	 of	

tourism-derived	income	to	community;	field	studies,	paper	works,	

and	practicums

 

 1706	359	 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิ3(2-2-5)

	 	 และสิ่งแวดล้อม

  Geoinformatics for Natural Resources and 

  Environmental Management

  นิยาม	 ความหมาย	 และองค์ประกอบของเทคโนโลยี

ภมูสิารสนเทศ	การส�ารวจ	ออกแบบ	และประยกุต์ใช้ระบบก�าหนดต�าแหน่ง

บนโลก	การรับรู้จากระยะไกล	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตาม

วิเคราะห์และจ�าลองการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อประกอบในกระบวนการตัดสินใจในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 Definition, 	 meaning	 and	 components	 of	

Geoinformatics	Technology;	survey,	design	and	applications	of	

Global	Positioning	System	(GPS);	Remote	Sensing;	Geographic	

Information	System	(GIS)	for	monitoring	and	analysis	of	changes	

in	natural	 resources	and	environment	as	the	tool	 for	decision	

making	in	natural	resources	and	environmental	management

 

 1706	360	 การใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการนันทนาการ		 3(3-0-6)

  Community Resource Utilizations for Recreation

  การจัดการแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว	 ส�ารวจทรัพยากร

ของพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว	การน�าข้อมูลมาวางแผน

จดัการโครงสร้างทางด้านสาธารณปูโภค	สาธารณปูการ	การพจิารณาความ

เหมาะสมของจ�านวนนักท่องเที่ยวและการรองรับของพื้นที่ต่อจ�านวน

นักท่องเท่ียว	 และการจัดระเบียบสถานบริการต่างๆ	 ให้เป็นเขตพื้นท่ี

เหมาะสมส�าหรับนักท่องเที่ยว

  Development	of	recreation	management	strategies;	

spatial	environmental	surveys	for	potential	tourist	attractions;	

analyzing	 information	 for	 infrastructure	planning,	assessment	

optimized	number	of	tourist,	carrying	capacity	of	recreations,	

and	zoning

 

 1706	361	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)

  Local Wisdom and Sustainable Development

  ความหมายและความส�าคญัของภมูปัิญญาท้องถิน่	ประเภท

ของภูมิปัญญาท้องถิ่น	แนวคิด	รูปแบบ	และประโยชน์ของภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น	หลักการและความส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การน�าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน	

กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 Definition	and	significance	of	local	wisdom,	type	

of	local	wisdom,	concept	model	and	usual	benefit	of	local	wisdom,	

principle	 and	 significance	 of	 sustainable	 development,	

application	 of	 local	wisdom	 for	 sustainable	 environmental	

management	 in	 community,	 case	 study	of	 local	wisdom	and	

sustainable	development
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 1706	362	 อุทกวิทยาลุ่มน�้า		 3(3-0-6)

  Watershed Hydrology

 	 อุทกวิทยาลุ ่มน�้า	 หลักปฏิบัติในการจัดการลุ ่มน�้ากับ

อุทกวิทยาลุ่มน�้า	สมบัติพื้นฐานทางอุทกวิทยาลุ่มน�้า	ความสัมพันธ์ระหว่าง

อทุกวทิยากบัการจดัการลุม่น�า้	การวเิคราะห์น�า้ฝน	แบบจ�าลองการเคล่ือนท่ี

ของน�้าฝน	การวิเคราะห์น�้าท่า	แบบจ�าลองปริมาณน�้าท่าสูงสุด	แบบจ�าลอง

ปรมิาณน�า้ท่าต่อเนือ่ง	การเคลือ่นทีข่องน�า้ท่าทางอทุกวทิยา	แบบจ�าลองทาง

อทุกวทิยาและการวเิคราะห์ลุม่น�า้	โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการจ�าลองแบบทาง

อุทกวิทยา

	 	 Watershed	 hydrology;	 code	 of	 practice	 in	

watershed	management	and	watershed	hydrology;	principle	of	

watershed	hydrology;	relation	between	hydrology	and	watershed	

management;	 precipitation	 analysis;	 moving-average	

precipitation	model;	surface	runoff	analysis;	cumulative	runoff	

model;	 surface	 runoff	 contimuity	model;	 hydrology	 surface	

runoff	 flow,	 hydrological	 model	 and	watershed	 analysis;	

hydrological	process	model	packaes

 

 1706	363	 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร		 3(3-0-6)

  Agrotourism

 	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร	 ธุรกิจอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว	มาตรฐานการท่องเที่ยวสากล	และมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 ศักยภาพของชุมชนในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว	การบริหารกิจการในการเข้าชม	การเข้าร่วมกิจกรรม	

การจดัสนิค้าตามฤดกูาล	การจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร	การจัดอาหารทีพั่กและ

โรงแรม	แนวทางการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน

	 	 General	 backgrounds	 on	 agriculture,	 tourism	

industrial	 business,	 international	 tourism	 standard	 and	Thai	

tourism	 standard,	 components	 of	 agrotourism,	 capability	 of	

communities	in	tourism	development,	entry	fee	management,	

activity	 participation,	 seasonal	 products	 management,	

agricultural	products	distribution,	accommodation,	 foods	and	

hotel	 management,	 approaches	 on	 sustainable	 tourism	

management	for	communities

 

 1706	364	 การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน		 3(3-0-6)

  Soil Erosion Control

 	 กระบวนการชะล้างพังทลายของดิน	ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ชะล้างพังทลายของดิน	 ผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดินต่อ

ทรัพยากรอื่น	 แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน	

แบบจ�าลองการชะล้างพังทลายของดินและการน�าไปประยุกต์ใช้

	 	 Soil	erosion	processes;	factors	affecting	soil	erosion,	

effects	of	soil	erosion	on	other	resources;	soil	erosion	control;	soil	

erosion	models	and	their	applications

 

 1706	365	 การอนุรักษ์พันธุกรรม	 3(3-0-6)

  Conservation Genetics

 	 แนวคิดการอนุรักษ์พันธุกรรม	 ความหลากหลายทาง

พันธุกรรม	ความส�าคัญของความหลากหลายทางพันธุกรรม	 การสูญเสีย
ความหลากหลายทางพนัธกุรรม	ววิฒันาการชาตพินัธุ	์ดชันคีวามหลากหลาย

ทางพันธุกรรม	 เครื่องหมายพันธุกรรมระดับโมเลกุล	 การระบุชนิดด้วย

เครื่องหมายระดับโมเลกุล	การจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรม

	 	 Concept	 of	 conservation	 genetics,	 genertic	

diversity,	 importance	 of	 genetic	 diversity,	 loss	 of	 genetic	

diversity,	phylogeny,	genetic	diversity	index,	molecular	genetic	

marker,	identification	using	molecular	markers,	management	of	

genetic	diversity

 

 1706	366	 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 3(3-0-6)

  Marine and Coastal Management 

 	 ลักษณะทางกายภาพ	 นิเวศวิทยา	 และสังคมวิทยาของ

ทรัพยากรทะเลและชายฝั ่ง	 ความส�าคัญของทรัพยากรทะเลและ

ชายฝั่ง	แนวคิดหลักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 โดย

การบูรณาการมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม	 	ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ัง	แนวทางการพฒันา	ศกัยภาพของพืน้ที	่กรณศีกึษาทัง้ในประเทศ	

และต่างประเทศ

	 	 Physical	characteristics,	ecology	and	sociology	of	

marine	 and	 coastal	 resources;	 significance	 of	marine	 and	

coastal	resources;	principle	concepts	on	utilizations	of	marine	

and	coastal	 resources;	environmental	 impacts	on	marine	and	

coastal	 resources;	 area-based	development	 approaches;	 case	

studies	in	Thailand	and	aboard

 

 1706	367	 การจัดการคุณภาพน�้า	 3(3-0-6)

  Water Quality Management

 	 ผลกระทบของมลพิษทางน�้าผิวดิน	 (รวมท้ังน�้าจืดและ

น�า้ทะเล)	และน�า้ใต้ดนิจากกจิกรรมครวัเรอืน	เกษตรกรรม	และอตุสาหกรรม	

ทางเลือกการจัดการมลพิษทางน�้าโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมปลายท่อ	

การประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ	 และแนวคิดการสร้างแรงจูงใจทาง

เศรษฐศาสตร์	การใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบ

คณุภาพน�า้	หลกัการประเมนิความเสีย่งจากมลพษิทางน�า้ต่อระบบนเิวศทาง

น�้าและสุขภาพ	การติดตามตรวจสอบการฟื้นตัวของระบบนิเวศทางน�้า	

	 	 Effects	of	surface	water	pollution	(both	freshwater	

and	 seawater)	 and	 groundwater	 pollution	 from	 household,	

agricultural	and	 industrial	activities;	alternative	management	

approaches	using	end-of-pipe	technologies,	pollution	prevention	

principle	and	economic-driving	scheme;	mathematical	modeling	

for	assessing	effects	of	water	pollution	on	aquatic	ecosystems	

and	human	health;	monitoring	aquatic	ecosystem	health	restoration
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 1706	368	 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3(3-0-6)

  Occupational Health and Safety Administration

 	 องค์กรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	พฤติกรรม

ความปลอดภัยในการท�างาน	 การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบคุคลและอุปกรณ์ฉกุเฉนิ	การสือ่สารเพือ่ความปลอดภยัใน

ระบบสากล	การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ	ความปลอดภัยเชิงระบบ	

การจัดการความเสี่ยง	 การจัดการและเทคโนโลยีความปลอดภัยในการ

ท�างาน

	 	 Organizations	involving	in	occupational	health	and	

safety;	environmental	management	systems;	safety	behaviors	

in	working	environment;	 supervising	personal	 safety	devices	

and	 emergency	 devices;	 international	 systems	 for	 safety	

communication;	 investigating	 and	 analyzing	 accidents;	

systematic	safety;	risk	management;	safety	management	and	

technologies	in	workspaces

 

 1706	369	 การประปา	 3(2-2-5)

  Water Supply

 	 การจัดหาแหล่งน�้าดิบ	 ระบบจัดส่งน�้าดิบ	 การประเมิน

ปริมาณน�้าดิบและปริมาณความต้องการน�้าประปาคุณภาพน�้าดิบและน�้า

ประปา	กระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพน�้า	 เช่น	กระบวนการสร้าง

และรวมตะกอน	การตกตะกอน	การกรอง	การฆ่าเชื้อ	การก�าจัดเหล็กและ

แมงกานีส	การก�าจัดความกระด้าง	การแลกเปลี่ยนไอออน	กระบวนการ

เมมเบรน	 ระบบส่งจ่ายน�้าประปา	 การประยุกต์ใช้ความรู ้ เกี่ยวกับ

กระบวนการจดัหาน�า้สะอาดและระบบประปาส�าหรบัชุมชนขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็ก	การเก็บน�้าตัวอย่างและการวิเคราะห์พารามิเตอร์บ่งชี้คุณภาพ

น�้าดิบและน�้าประปา	

	 	 Raw	water	exploration;	 raw	water	 transmission;	

raw	water	supply	and	water	demand;	qualities	of	raw	water	and	

treated	water	for	domestic	supply;	water	treatment	processes,	

including	 coagulation,	 flocculation,	 sedimentation,	 filtration,	

disinfection,	iron	and	manganese	removals,	hardness	removal,	

ion	exchange	and	membrane	process,	etc.;	water	distribution	

system	for	small	and	large	communities;	water	samplings	and	

analyses	of	water	quality	parameters	for	raw	water	and	supplied	

water

 

 1706	370	 การออกแบบระบบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(3-0-6)

  Solid Waste and Human Excreta System Design

 	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นท่ี	 การออกแบบก่อสร้าง	

และการจัดการสถานท่ีก�าจัดมูลฝอย	การออกแบบระบบ	การควบคุม	

ตรวจสอบแก้ไข	บ�ารุงรักษาระบบบ�าบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 	 Criteria	for	site	selection;	construction	design	and	

management	of	solid	waste	disposal	site;	system	design;	control,	

monitoring,	monitoring	 and	maintenance	 of	 solid	waste	 and	

human	excreta	treatment	systems

 

 1706	371	 กรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต	 3(3-0-6)

  Case Studies on Life Cycle Assessment 

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	1706	329	การประเมนิวฏัจกัรชวีติ

	 	 Prerequisite	 :	1706	329	Life	Cycle	

Assessment 

 	 การลงมือปฏิบัติวิเคราะห์การประเมินวัฏจักรชีวิตของ

ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร	ต้ังแต่ข้ันตอนก�าหนดเป้าหมายและขอบเขต	การเกบ็

และการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบ

ตลอดวัฏจักรโดยใช้โปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิต	การเทียบหน่วย	

การให้น�้าหนักความส�าคัญ	และการแปลผล	

	 	 Self-practice	 in	Life	Cycle	Assessment	 (LCA)	of	

products	 or	 services,	 starting	 from	goal	 setting	 and	 scope	

identification;	life	cycle	inventory	data	collection	and	analysis;	

life	cycle	impact	assessment	using	LCA	software;	normalization;	

significance	weighting	and	interpretation

 

 1706	372	 การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน	 3(2-2-5)

  Noise Pollution and Vibration Management

 	 คุณสมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน	

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดของมลพิษเสียงและความ

สั่นสะเทือนในสิ่งแวดล้อม	 การตรวจวัดและการควบคุมมลพิษเสียงและ

ความสั่นสะเทือนในชุมชนและสถานประกอบการ	

	 	 Physical	properties	of	noise	and	vibration;	effects	

on	health	and	environment;	descriptors	of	noise	and	vibration	

in	the	environment;	measurements	and	controls	of	noise	pollution	

and	vibration	in	communities	and	workplaces
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 1706	373	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	3(3-0-6)

  Environmental Health Impact Assessment

 	 ปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพ	กิจกรรมการพัฒนากับผลกระทบ

ทางสขุภาพ	หลกัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ	มลพษิกบั

ผลกระทบต่อสุขภาพ	 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 การประเมินความเสี่ยง

ทางสุขภาพ	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	 กรณีศึกษาการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

	 	 Determinants	 of	 health;	 development	 activities	

and	health	 impacts;	principle	of	environmental	health	 impact	

assessment;	pollution	and	health	impacts;	health	risk	assessment;	

health	impact	assessment;	case	studies	on	environmental	health	

impact	assessment

 

 1706	374	 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ	 3(3-0-6)

  Economics for Project Appraisal

 	 โครงการและลักษณะของโครงการ	ความสัมพันธ์ของการ

วิเคราะห์โครงการกบัการวางแผน	การวางแผนโครงการและวงจรโครงการ	

เทคนิคการวิเคราะห์โครงการโดยทั่วไป	การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์	

การวเิคราะห์ต้นทนุประสทิธผิล	การวเิคราะห์ความอ่อนไหวโครงการ	กรณี

ศึกษาการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐสังคม

	 	 Project	and	project	characteristics;,	relationships	

of	project	appraisal	and	planning;	project	planning	and	project	

cycle;	 general	 project	 appraisal	 techniques;	 cost	 –	 benefit	

analysis;	cost	effectiveness	analysis,	sensitivity	analysis;	case	

studies	 of	 environmental	project	 appraisal	 in	 socio-economic	

aspects

 

 1706	375	 การก�าหนดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและ	 3(3-0-6)

	 		 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์

   Economics Valuation of Natural Resources and 

  Environment

 	 	มลูค่าในความหมายทางเศรษฐศาสตร์	ความล้มเหลวของ

ระบบตลาดในการก�าหนดมลูค่า	ผลประโยชน์และต้นทนุทีผ่่านและไม่ผ่าน

ระบบตลาด	หลักการและแนวคิดในการก�าหนดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	เทคนิคเบื้องต้นในการก�าหนดมูลค่า

	 	 Value	 in	 economic	 context,	market	 failue	 in	

valuation,	benefit	and	cost	in	market	and	non-market	economy.	

Priciples	and	concepts	of	resources	and	environmental	valuation,	

preliminary-valuation	techniques

 

 1706	376	 การจัดการของเสียอันตราย	 3(2-2-5)

  Hazardous Waste Management

 	 นยิามความหมายของวตัถอุนัตราย	กากอตุสาหกรรมทัว่ไป	
กากอุตสาหกรรมอันตราย	 ของเสียอันตรายจากเกษตรกรรม	 ชนิดและ
ปรมิาณ	ลกัษณะทางกายภาพและเคม	ีการจดักลุม่ของเสยี	ของเสยีทีป่นกนั
ไม ่ได ้ 	 การจัดเก็บ	 การคัดแยก	 การน�ากลับมาใช ้ประโยชน์ใหม่	
การแลกเปลี่ยนของเสีย	การขนส่ง	 การด�าเนินงานและขั้นตอนการท�างาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การบ�าบัดด้วยวิธีทางกายภาพ	วิธีทางเคมแีละวิธี
การทางชีวภาพ	 การก�าจัดขั้นสุดท้าย	 การควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการ
จัดการของเสียอันตรายและการเฝ้าระวัง
	 	 Definitions	of	hazardous	substance,	non	hazardous	
and	hazardous	industrial	waste,	agricultural	hazardous	waste,	
classification	and	quantity,	physical	and	chemical	characteristics,	
hazardous	waste	 grouping,	 incompatible	waste,	 collection,	
sorting,	 recycling,	waste	 exchange,	 transportation,	working	
procedures	with	relevant	laws,	physical	chemical	and	biological	
treatment,	final	disposal,	pollution	control	and	monitoring	
 
 1706	377	 การมีส่วนร่วมของของประชาชนและ	 3(3-0-6)

	 	 การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 Public	Participation	and	Conflict	Management	

  in Environment

	 	 ทฤษฎี	 แนวคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม	แนวโน้มและสถานการณ์ปัจจุบัน	กฎหมายและ
ข้อบังคับเก่ียวข้อง	 การบริหารจัดการ	 และเทคนิคการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กระบวนการรับฟัง	ความคิด
เห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ทฤษฎีความขัดแย้ง	
สาเหตขุองความขัดแย้งด้านสิง่แวดล้อม	ผลประโยชน์ทบัซ้อน	การวเิคราะห์
ความขัดแย้งและกลยุทธ์	 ทางเลือกและกระบวนการในการจัดการและ
ป้องกันความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม	 กระบวนการฟ้องร้อง	 การเจรจา
ต่อรอง	 การเจรจาไกล่เกลี่ย	 กรณีศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม
  Public	 participation	 theories,	 approaches	 and	
principles	of	public	participation	in	environmental	management;	
Current	 trend	and	situations,	 legal	and	regulatory	 frameworks,	
administration	 and	management,	 and	 techniques	 of	 public	
participation;	 Stakeholder	 analysis;	 Public	 hearing	 process;	
Participatory	decision-making	process;	Fundamental	principles	
for	social	and	environmental	conflicts;	Root	causes	of	environmental	
conflict;	 Rational	 for	 conflict	 management;	 Conditions	 of	
environmental	 conflict;	Conflicts	 of	 interest;	Conflict	 analysis;	
Conflict	management	strategies;	Alternatives	and	approaches	to	
managing	 and	 resolving	 environmental	 conflict;	mediation	
process;	arbitration	process;	case	studies	of	conflict	management	
practices
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Environmental	Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สิ่งแวดล้อมศึกษา)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(สิ่งแวดล้อมศึกษา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Environmental	Education)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Environmental	Education)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิต	รวมจ�านวนหน่วยกิต	ตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	149	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 	 	 หมวดวิชาและกลุ่มวิชา		 	 	 	 	 จ�านวนหน่วยกิต

	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	 30		หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 95		หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 	 18		หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเฉพาะบังคับ	 	 77		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	 26		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.2	 กลุ่มวิชาการจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อม	 	 12		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.3	 กลุ่มวิชาการสื่อสารสิ่งแวดล้อม	 	 15		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.4	 กลุ่มวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 	 10		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.5	 กลุ่มวิชาวิจัย	จริยธรรมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 	 14		หน่วยกิต

	 3.	 หมวดวิชาส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ	 ไม่น้อยกว่า	 12		หน่วยกิต

	 4.	 หมวดวิชาเลือกวิชาชีพ	 ไม่น้อยกว่า	 12		หน่วยกิต

	 5.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6  หน่วยกิต

			 						 	 	รวมหน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่า	 149  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	95	หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 18	หน่วยกิต

	 1707	101		 ชีววิทยาทั่วไป		 3(3-0-6)

	 	 General	Biology

	 1707	102	 ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับสิ่งแวดล้อม	 1(1-1-4)		

	 	 Biology	Laboratory	for	Environment	

	 1707	103	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 1707	104	 ปฏิบัติการเคมีส�าหรับสิ่งแวดล้อม	 1(1-1-4)		

	 	 Chemistry	Laboratory	for	Environment

	 1707	105	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)	

	 	 General	Physics

	 1707	106	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับสิ่งแวดล้อม	 1(1-1-4)		

	 	 Physics	Laboratory	for	Environment

	 1707	107	 คณิตศาสตร์ส�าหรับสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

	 	 Mathematics	for	Environment

	 1707	108	 วิธีการทางสถิติส�าหรับสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)	

	 	 Statistical	Methods	for	Environment

  2.2	 วิชาเฉพาะบังคับ	 นิสิตต้องเรียนทุกรายวิชาจากกลุ่มวิชา

ต่อไปนี้	77	หน่วยกิต	

   2.2.1	 กลุ่มวชิาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	26	หน่วยกติ

	 1707	109	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Natural	and	Environmental	Resources

	 1707	110	 วิทยาการสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Science

	 1707	111	 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ				 2(2-0-4)

	 	 Ecology	and	Biodiversity

	 1707	112	 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 2(2-0-4)

	 	 Forest	and	Wildlife	Resources

	 1707	113	 ทรัพยากรดิน	แร่ธาตุและพลังงาน	 2(2-0-4)

	 	 Soil,	Mineral	and	Energy	Resources	

	 1707	114	 สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรม	 2(2-0-4)

	 	 Arts	and	Cultural	Environment

	 1707	115	 สิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Education			

	 1707	216	 ทรัพยากรแหล่งน�้าและสัตว์น�้า	 2(2-0-4)

	 	 Water	and	Aquatic	Animals	Resources

		 1707	217	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน					 2(2-0-4)

	 	 ASEAN	Natural	Resource	and	Environment

	 1707	218	 มลพิษสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Pollution

	 1707	219	 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 2(2-0-4)

	 	 Management	of	Natural	Disasters

	 1707	220	 นันทนาการสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)	

	 	 Environmental	Recreation

  	 2.2.2		กลุ่มวิชาการจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อม		12	หน่วยกิต

	 1707	321	 ปรัชญาและจิตวิทยาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 Philosophy	and	Learning	Psychology	for

		 	 Environmental	Education	

	 1707	322	 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Development	of	Environmental	

	 	 Education	Curriculum

	 1707	323		 การสอนสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Teaching

	 1707	324		 การวัดและการประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Measurement	and	Evaluation	on	

	 	 Environmental	Education

	 	 	 2.2.3	กลุ่มวิชาการสื่อสารสิ่งแวดล้อม			 15	หน่วยกิต

	 1707	225	 การถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Photography	and	Media	Production	

	 	 for	Environmental	Education

	 1707	326	 การเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	 2(2-0-4)

	 	 Local	Environmental	Learning	

	 	 and	Management	

	 1707	327	 เครือข่ายและมวลชนสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษา		2(2-0-4)

	 	 Network	and	Public	Relations	of	

	 	 Environmental	Education			

 		 1707	328	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)	

	 	 Technology	and	Innovation	for	

	 	 Environmental	Education

	 1707	429	 หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา		 2(1-2-3)

	 	 Environmental	Education	Training	Curriculum	

	 1707	430	 วิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Environmental	Education	Trainer

	 1707	431	 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ	 2(1-2-3)

	 	 โครงการสิ่งแวดล้อม	 	

	 	 Public	Hearing	to	Environmental	Project	

	 	 	 2.2.4	กลุ ่มวิชาการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม	 

10	หน่วยกิต

	 1707	332	 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น				 2(1-2-3)

	 	 Initial	Environmental	Examination	

	 1707	333	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 2(1-2-3)

	 	 เชิงยุทธศาสตร์และสังคม		

	 	 Strategic	and	Social	Environmental	Assessment
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	 1707	434	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		 3(2-2-5)	

	 	 Environmental	Impact	Assessment

	 1707	435	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ			3(2-2-5)

	 	 Environmental	and	Impact	Health	

	 	 Assessment

	 	 	 2.2.5	กลุ่มวิชาวิจัย	จริยธรรมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม		

14	หน่วยกิต

	 1707	236	 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Ethics

	 1707	337	 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ	 2(2-0-4)

	 	 Natural	Resource	Laws

	 1707	238	 อุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Ideology	and	Volunteer

	 1707	339	 หลักการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา	 2(2-0-4)

	 	 Principle	of	Environmental	Education	

	 	 Research

	 1707	240	 กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Laws

	 1707	341	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	 2(1-2-3)

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 Environmental	Project	Feasibility	Study	

	 1707	342	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม			 2(2-0-4)

	 	 Corporate	Social	and	Environmental	

	 	 Responsibility

	 3.	 หมวดวิชาส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ	 	12	หน่วยกิต

	 1707	343	 สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม	 1(1-0-2)

	 	 Seminar	on	Environmental	Problems

	 1707	344	 ภาษาอังกฤษส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	1	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Environmental	Education	1

	 1707	345	 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา	 1(1-0-2)

	 	 Seminar	on	Environmental	Education

	 1707	346	 ภาษาอังกฤษส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	2	 2(2-0-4)	

	 	 English	for	Environmental	Education	2

	 1707	447	 สิ่งแวดล้อมศึกษาภาคสนาม	 2(1-2-3)

	 	 Field	Environmental	Education

	 1707	448	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา	 2(300	ชม.)	

	 	 Professional	Training	on	Environmental	

	 	 Education

	 1707	449	 โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา	 2(1-2-4)

	 	 Research	Project	for	Environmental	

	 	 Education

	 4.		หมวดวิชาเลือกวิชาชีพ	 ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต

	 1707	250	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 3(3-0-6)

	 	 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	

	 	 Principle	of	Sufficiency	Economy	Philosophy	

	 	 and	Sustainable	Development

	 1707	251	 สิ่งแวดล้อมศึกษาส�าหรับชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Education	for	Community

	 1707	252	 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 				 Environmental	Sociology

	 1707	253	 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Technology

	 1707	254	 การมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Participation	

	 1707	255	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

							 Environmental	Management

	 1707	256	 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

	 	 Environmental	Economic	

	 1707	257	 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Geology	

	 1707	258	 อุตุนิยมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Meteorology

	 1707	259	 อุทกวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Hydrology

	 1707	360	 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 3(3-0-6)

	 	 Ecological	Tourism

	 1707	361	 การจัดการลุ่มน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Watershed	Management

	 1707	362	 ทรัพยากรแหล่งน�้าและน�้าบาดาล	 3(3-0-6)

	 	 Water	Resources	and	Groundwater

	 1707	363	 นิเวศวิทยาแหล่งน�้าจืด	 3(3-0-6)

	 	 Freshwater	Ecology

	 1707	364	 นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	 3(3-0-6)

	 	 Marine	and	Coastal	Ecology

	 1707	365	 นิเวศวิทยาบนบก	 3(3-0-6)

	 	 Terrestrial	Ecology

	 1707	366	 คุณภาพน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Water	Quality

	 1707	367	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Conservation	of	Cultural	Environment

	 1707	368	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Environmental	

	 	 Education
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	 1707	369	 สิ่งแวดล้อมชนบท	 3(3-0-6)

	 	 Rural	Environment

	 1707	470	 นิเวศการเมือง	 3(3-0-6)	

	 	 Political	Ecology

	 1707	471	 ภูมินิเวศ	มนุษย์นิเวศ	และนิเวศวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Land	Ecology,	Human	Ecology	

	 	 and	Cultural	Ecology

	 1707	472	 เส้นทางสีเขียว	 3(3-0-6)					

	 	 Green	Path	

	 1707	473	 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Promotion	for	Environmental	Quality

	 1707	474	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health

	 1707	475	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 3(3-0-6)	

	 	 Occupational	Health	and	Safety	

	 1707	476	 การส่งเสริมสุขภาวะชุมชน	 3(3-0-6)	

	 	 Promotion	of	Community	Health

	 1707	477	 การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ	 3(3-0-6)	

	 	 Public	Health	and	Health	Systems

	 1707	478	 ปฏิบัติการแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Plan	Operating	and	Environmental	Policy

	 1707	479	 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)	

	 	 International	Environmental	Law

	 1707	480	 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 3(3-0-6)	

	 	 Forest	Resources	and	Wildlife	Law

	 1707	481	 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส�าหรับ

	 	 สิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 Geographic	Information	System	for	

	 	 Environmental	Education

	 1707	482	 การจัดการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 Training	Management	for	Environmental	

	 	 Education

	 1707	483	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา	3(3-0-6)

	 	 Research	for	Development	

	 	 Environmental	Education	Learning

	 1707	484	 การประกันคุณภาพการศึกษาส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อมศึกษา

	 	 Quality	Assurance	in	Education	for	

	 	 Environmental	Education

	 1707	485	 ครูสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Education	Teacher	

	 1707	486	 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environment	Good	Governance

	 1707	487	 การสื่อสารส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)	

		 	 Communication	for	Environmental	

	 	 Education

	 1707	488	 การผลิตข่าวสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	News	Production

	 1707	489	 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Psychology

		 1707	490	 นโยบายและการวางแผนส่งเสริมคุณภาพ	 3(3-0-6)	

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 Policy	and	Plans	Promoting	

	 	 Environmental	Quality

	 1707	491	 การควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		 3(3-0-6)

	 	 Control	Garbage	and	Sewage

	 1707	492	 การจัดการระบบควบคุมขยะมูลฝอย	 3(3-0-6)

	 	 และสิ่งปฏิกูล

	 	 Control	System	Management	of	

	 	 Solid	Waste	and	Sewage

	 1707	493	 การควบคุมของเสียอันตราย	 3(3-0-6)

	 	 Control	of	Hazardous	Waste

	 1707	494	 การจัดการระบบควบคุมของเสียอันตราย	 3(3-0-6)

	 	 Control	System	Management	of	

	 	 Hazardous	Waste

	 1707	495	 การควบคุมมลพิษทางน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Control	of	Water	Pollution

	 1707	496	 การจัดการระบบควบคุมมลพิษทางน�้า	 3(3-0-6)

				 		 Control	System	Management	of

	 	 Water	Pollution

	 1707	497	 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน		3(3-0-6)

	 	 Control	of	Noise	Pollution	and	Vibration

	 1707	498	 การจัดการระบบควบคุมมลพิษทางเสียง	 3(3-0-6)

	 	 และความสั่นสะเทือน		

	 	 Control	System	Management	of	Noise	

	 	 Pollution	and	Vibration

	 1707	499	 การควบคุมมลพิษทางอากาศ		 3(3-0-6)

	 	 Control	of	Air	Pollution		

	 1707	400	 การจัดการระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ		 3(2-2-5)

	 	 Control	System	Management	of	Air	Pollution		

5.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

 เลือกตามที่ระบุไว ้ในหลักสูตรนี้ 	 หรือรายวิชาอื่นๆ	 ที่ เป ิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนการศึกษา

ปีที่	1		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต	

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาอังกฤษ	 2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 4

1707	101 ชีววิทยาทั่วไป	
General	Biology

3(3-0-6)

1707	102 ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับสิ่งแวดล้อม
Biology	Laboratory	for	Environment

1(1-1-4)		

1707	109 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	
Natural	and	Environmental	Resources	

2(2-0-4)

1707	110 วิทยาการสิ่งแวดล้อม	
Environmental	Science

2(2-0-4)

รวม 22

 

ปีที่	1		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต	

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาอังกฤษ 2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2

1707	103 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

1707	104 ปฏิบัติการเคมีส�าหรับสิ่งแวดล้อม
Chemistry	Laboratory	for	Environment

1(1-1-4)		

1707	111 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ		
Ecology	and	Biodiversity

2(2-0-4)

1707	112 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
Forest	and	Wildlife	Resources

2(2-0-4)

1707	113 ทรัพยากรดิน	แร่ธาตุและพลังงาน
Soil,	Mineral	and	Energy	Resources	

2(2-0-4)

1707	114 สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรม	
Arts	and	Cultural	Environment

2(2-0-4)

1707	115 สิ่งแวดล้อมศึกษา	
Environmental	Education			

3(3-0-6)

รวม 23
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ปีที่	2		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต	

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาอังกฤษ 2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ	 2

1707	105 ฟิสิกส์ทั่วไป	
General	Physics

3(3-0-6)

1707	106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับสิ่งแวดล้อม
Physics	Laboratory	for	Environment

1(1-1-4)

1707	107 คณิตศาสตร์ส�าหรับสิ่งแวดล้อม	
Mathematics	for	Environment

3(3-0-6)

1707	216 ทรัพยากรแหล่งน�้าและสัตว์น�้า	
Water	and	Aquatic	Animals	Resources

2(2-0-4)

1707	217 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน					
ASEAN	Natural	Resource	and	Environment

2(2-0-4)

1707	218 มลพิษสิ่งแวดล้อม		
Environmental	Pollution

3(3-0-6)

1707	xxx วิชาชีพเลือก 3

รวม 21

 

ปีที่	2		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต	

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสหศาสตร์ 2

xxxx	xxx ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2

1707	108 วิธีการทางสถิติส�าหรับสิ่งแวดล้อม	
Statistical	Methods	for	Environment

3(3-0-6)

1707	219 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Management	of	Natural	Disasters

2(2-0-4)

1707	220 นันทนาการสิ่งแวดล้อม	 	
Environmental	Recreation

2(2-0-4)

1707	225 การถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา
Photography	and	Media	Production	for	Environmental	Education

2(1-2-3)

1707	236 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental	Ethics

2(2-0-4)

1707	240 กฎหมายสิ่งแวดล้อม	
Environmental	Laws

2(2-0-4)

1707	238 อุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม	
Environmental	Ideology	and	Volunteer

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวม 22
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ปีที่	3		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต	

1707	321 ปรัชญาและจิตวิทยาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
Philosophy	and	Learning	Psychology	for	Environmental	Education	

3(3-0-6)

1707	326 การเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
Local	Environmental	Learning	and	Management

2(2-0-4)

1707	322 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
Development	of	Environmental	Education	Curriculum

3(2-2-5)

1707	327 เครือข่ายและมวลชนสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษา
Network	and	Public	Relations	of	Environmental	Education					

2(2-0-4)

1707	332 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น			
Initial	Environmental	Examination

2(1-2-3)

1707	339 หลักการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา
Principle	of	Environmental	Education	Research

2(2-0-4)

1707	343 สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม
Seminar	on	Environmental	Problems

1(1-0-2)

1707	344 ภาษาอังกฤษส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	1
English	for	Environmental	Education	1

2(2-0-4)

1707	337 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ	
Natural	Resources	Laws

2(2-0-4)

1707	xxx เลือกวิชาชีพ 3

รวม 22

ปีที่	3		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต	

1707	323 การสอนสิ่งแวดล้อม
Environmental	Teaching

3(2-2-5)

1707	324 การวัดและการประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา
Measurement	and	Evaluation	on	Environmental	Education

3(2-2-5)

1707	328 เทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา
Technology	and	Innovation	for	Environmental	Education

3(3-0-6)

1707	341 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสิ่งแวดล้อม
Environmental	Project	Feasibility	Study

2(1-2-3)

1707	333 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์และสังคม
Strategic	and	Social	Environmental	Assessment

2(1-2-3)

1707	342 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
Corporate	Social	and	Environmental	Responsibility

2(2-0-4)

1707	345 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา
Seminar	on	Environmental	Education

1(1-0-2)

1707	347 ภาษาอังกฤษส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	2
English	for	Environmental	Education	2	

2(2-0-4)

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวม 21
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ปีที่	4		ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต	

1707	429 หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

Environmental	Education	Training	Curriculum	

2(1-2-3)

1707	430 วิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา

Environmental	Education	Trainer

2(1-2-3)

1707	434 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental	Impact	Assessment

3(2-2-5)

1707	433 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสิ่งแวดล้อม

Public	Hearing	to	Environment	Project

2(1-2-3)

1707	447 สิ่งแวดล้อมศึกษาภาคสนาม

Field	Environmental	Education

2(1-2-3)

รวม 11

 

ปีที่	4		ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต	

1707	435 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ		

Environmental	and	Impact	Health	Assessment	

3(2-2-5)

1707	448 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา

Professional	Training	on	Environmental	Education

2(300	ชม.)

1707	449 โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา	

Research	Project	for	Environmental	Education

2(1-2-3)

รวม 7
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า		30	หน่วยกิต

	 2.	 หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า		95	หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 			จ�านวน			18		หน่วยกิต

	 1707	101		ชีววิทยาทั่วไป		 3(3-0-6)

  General Biology

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต		

การแบ่งเซลล์และปฏิกิริยาเคมี		ในเซลล์	กระบวนการในการด�ารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิต	 การจ�าแนกสิ่งมีชีวิต	 หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 

การสืบพันธุแ์ละการเจรญิของสิง่มชีวิีต	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบันิเวศวทิยา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

	 	 Structure	and	function	of	prokaryote	and	eukaryote	

cells,		cell	division	and	chemical	reaction	in	cell,		physiological	

processes,		regulation	of	body	fluids,		homeostasis,		hormonal	

and	neural	 control	 of	 biological	 functions,	 	 physical	 basis	 of	

heredity,		cytoplasm	inheritance	and	transmission	genetics	in	

plants,	 	 animal	 and	man,	 	 reproduction;	 	 evolution	 and	 

classification	of	living	things;		fundamental	aspects	of	ecology	

and	environmental	science

	 1707	102	 ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับสิ่งแวดล้อม	 1(1-1-4)		

  Biology Laboratory for Environment 

	 	 กิจกรรมปฏิบัติการศึกษา	 วิเคราะห์	 ทดลองชีววิทยา	

เพื่อองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม

	 	 Biological	 laboratory	 activities,	 study,	 analysis	

experiment	for	environmental	knowledge	bodies

	 1707	103	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

  General Chemistry

	 	 โครงสร้างอะตอม	ตารางธาตุ	 	 พันธะทางเคมี	 	 ปริมาณ

สารสัมพันธ์	เทอร์โมไดนามกิส์	จลน์ศาสตร์เคม	ีสมดุลเคมี	สมดุลกรด-เบส	

สารและสถานะของสาร	เคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	ชีวเคมี	เบื้องต้น

	 	 Atomic	structure,	periodic	table,	chemical	bonding,	

stoichiometry,	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	 chemical	

equilibrium,	 acid-base,	 matters	 and	 state	 of	 matters	 

electrochemistry,	 introductory	 organic	 chemistry	 and	 

biochemistry

	 1707	104	 ปฏิบัติการเคมีส�าหรับสิ่งแวดล้อม	 1(1-1-4)		

             Chemistry Laboratory for Environment

	 	 กิจกรรมปฏิบัติการศึกษา	 วิ เคราะห ์ 	 ทดลองเคมี	

เพื่อองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม

	 	 Chemistcal	 laboratary	 activities,	 study,	 analysis	

experiment	for	environmental	knowledge	bodies

	 1707	105	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)	

    General Physics

	 	 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	 การแกว่ง	 คลื่นกล	

เสียง	 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส	 อุณหพลศาสตร์	 กลศาสตร์ของไหล	 ไฟฟ้า 

แม่เหล็ก	ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ	สภาพน�าไฟฟ้า	คุณสมบัติแม่เหล็ก	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	แสง	ทฤษฎีสัมพันธภาพ	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Mechanics	of	particles	and	rigid	bodies,	oscillation,	

mechanical	waves,	 kinetic	 theory	 of	 gases,	 fluid	mechanics,	

direct	 and	 alternating	 currents,	 conductivity,	 	magnetism,		

electromagnetic	waves,	light,	relativity	theory,	modern	physics

	 1707	106	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับสิ่งแวดล้อม	 1(1-1-4)		

  Physics Laboratory for Environment

	 	 กิจกรรมปฏิบัติการศึกษา	 วิเคราะห์	 ทดลองฟิสิกส	์

เพื่อองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม

	 	 Physical	 laboratary	 activities,	 study,	 analysis	 

experiment	for	environmental	knowledge	bodies

	 1707	107	 คณิตศาสตร์ส�าหรับสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

              Mathematics for Environment

	 	 ลิมิตและความต่อเนื่อง	การหาอนุพันธ์และอินทิกรัลของ

ฟังก์ชันพีชคณิต	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ	 	 ฟังก์ชันลอการิทึม	ฟังก์ชันชี้ก�าลัง	

เทคนิคของการอินทิเกรต	ล�าดับและอนุกรม	การประยุกต์ส�าหรับงานทาง

สิ่งแวดล้อม

	 	 Limit	and	continuumity,	derivatives	and	integrals	

of	algebraic	functions,	trigonometry	functions	and	logarithmic	

functions,	 exponential	 functions,	 techniques	 of	 integration,	

sequences	series	applications	for	environment

	 1707	108	 วิธีการทางสถิติส�าหรับสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)	

              Statistical Methods for Environment

	 	 มโนมติพื้นฐานของสถิติพรรณนา	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล	

การแจกแจงความน่าจะเป็น	 การสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบภาวะอิสระ

โดยการทดสอบไคสแคว์	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์แบบ

อย่างง่าย	การน�าสถติไิปใช้ในการวจิยัโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทีใ่ช้ในงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา
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		 	 Introduction	 to	 statistics,	 descriptive	 statistics,	

data	 collection,	 probability	 distribution,	 sampling	 survey,	 

estimation	 and	 hypothesis	 testing,	 analysis	 of	 variance,	 

chi-square	 for	 test	 of	 independence	 and	 solve	 by	 statistical	

package	for	environment	and	environmental	education	

	 2.2	 วิชาเฉพาะบังคับ	 จ�านวน	77	หน่วยกิต	

 	 2.2.1	กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 จ�านวน	 

26	หน่วยกิต

	 1707	109	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

               Natural and Environmental Resources

	 	 ความหมาย 	 ประ เภทลักษณะและขอบ เขตของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	และทรัพยากรธรรมชาติที่

มนุษย์สร้างขึ้น	 และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบยั่งยืน

	 	 Meaning,	 trait	 category	 and	 scope	 of	 natural	 

and	 environmental	 resources	 in	 Thailand,	 natural	 resource	

management;	natural	environment	and	man-make	environment	

and	 natural	 resources	 and	 environmental	 sustainable	 

development

	 1707	110	 วิทยาการสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

  Environmental Science

	 	 การศึกษา	วเิคราะห์และสงัเคราะห์พืน้ฐานทางสิง่แวดล้อม	

นเิวศวิทยา	ความหลากหลายทางชวีภาพ	สิง่แวดล้อมทางทรพัยากรธรรมชาติ	

และความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมทางสังคมและ

วัฒนธรรม	 ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการ

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม	

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม	

อนามัยสิ่งแวดล้อม	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และสิ่งแวดล้อมศึกษาในการ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

	 	 Study,	 analysis	 and	 synthesis	 foundation	 of	 

environment,	ecology,	biodiversity,	natural	resources	and	their	

relations,	 social	 and	 cultural	 environment,	 environmental	 

problems,	application	on	concept	and	principle	of	environmental	

science,	management,	 biology,	 technology,	 engineering,	 

ethics,	health,	 conservation	 	 and	environmental	 education	 in	

environmental	problems	solving

	 1707	111	 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ				2(2-0-4)

  Ecology and Biodiversity

	 	 หลักการทางนิเวศวิทยา	สสาร	พลังงาน	นิเวศวิทยาระบบ		

และระบบนิเวศ	ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิวัฒนาการ	ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิต	 และการควบคุมประชากร	 ประชากรมนุษย์	 และ 

ผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของประชากรมนษุย์	สถานการณ์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ	 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างยั่งยืน	ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 	 Ecological	principles,	matter	energy	and	systems,	

and	ecosystem,		biodiversity	and	evolution,	species	interactions	

and	 population	 control,	 the	 human	 population	 and	 this	 

impact,	 biodiversity	 situation	 in	different	 biomes,	 sustaining	 

biodiversity,	sustaining	natural	resources

	 1707	112	 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 2(2-0-4)

  Forest and Wildlife Resources

	 	 ประเภทป่าไม้และความส�าคญัต่อเศรษฐกจิสงัคม	บทบาท

ของป่าไม้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การส�ารวจและ 

การประเมนิปริมาณป่าไม้	ความเพ่ิมพนูรายปีและความอุดมสมบูรณ์ของป่า 

การวางแผนการตัดฟันและการชกัไม้	การฟ้ืนฟปู่าเสือ่มโทรมและการปลกู

บ�ารงุ	ประเภทและพนัธ์ุสตัว์ป่า	หลักการและแนวทางการอนรัุกษ์พนัธุกรรม

สัตว์ป่า

	 	 Forest	 category	 and	 the	 importance	 to	 the	 

economy,	 society;	 role	 of	 forests	 per	 natural	 resources	 and	 

environment,	survey	and	the	estimated	volume	of	forest;	Increase	

annual	 and	 abundance	 of	 forests,	 planning	 cutting	 and	 

convulsions	wood,	restoration	of	degraded	forest	and	treatment,	

category	 and	wildlife,	 principles	 and	 guidelines	 for	 the	 

conservation	of	wildlife

	 1707	113	 ทรัพยากรดิน	แร่ธาตุและพลังงาน	 2(2-0-4)

  Soil, Mineral and Energy Resources 

	 	 ดิน	 การจ�าแนกดิน	 วิธีการจัดการดินที่มีปัญหา	ประเภท

ของแร่ธาตุ	 แหล่งแร่ในประเทศไทย	 แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

แร่ธาตุ	พลังงาน	ประเภทของพลังงาน	แหล่งพลังงานในประเทศไทย	การใช้

พลงังาน	การพฒันาพลงังาน	แนวทางในการอนรุกัษ์แหล่งพลังงาน	พลงังาน

ทดแทน

	 	 Soil,	 soil	 classification,	 how	 to	 deal	with	 land	 

issues,	types	of	minerals,	minerals	 in	Thailand,	guidelines	for	

the	conservation	of	mineral	resources,	energy,	types	of	energy,	

energy	 in	 Thailand,	 usage	 energy,	 energy	 development,	 

guidelines	for	the	conservation	of	energy,	renewable	energy
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	 1707	114	 สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรม	 2(2-0-4)

  Arts and Cultural Environment

	 	 ความหมาย	องค์ประกอบและความส�าคัญของศิลปะและ

วัฒนธรรม	 ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง

วฒันธรรมทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อม		บทบาทของวฒันธรรมชมุชนในการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 	 Definitions,	components	and	significance	of	arts	

and	culture;	relationships	between	arts	and	culture	utilization	

of	natural	 resources	of	communities;	 	and	 impacts	of	cultural	

changes	on	environmental	quality;		roles	of	community	culture	

in	promotion	and	development	of	environmental	quality

	 1707	115	 สิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

  Environmental Education

	 	 ความหมาย	หลกัการ	ขอบข่าย	ความส�าคญัของสิง่แวดล้อม

ศกึษาต่อการพฒันาคณุภาพชวิีตและคุณภาพสิง่แวดล้อม	การเปลีย่นแปลง

พฤติกรรม	 เจตคติและค่านิยมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 จุดมุ่งหมาย	 และการกระบวนการในการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมศึกษา	 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 Definitions,		principles,		scopes	and	importance	of	

environmental	 education	 for	 life	 and	 environmental	 quality	 

development;	 	 changes	 of	 behaviors,	 	 attitudes	 and	 values	 

affecting	quality	of	environment	and	natural	 resources;	 	aims	

and	 processes	 of	 environmental	 education	management;		 

application	 of	 environmental	 education	 innovation	 for	 

sustainable	development

	 1707	216	 ทรัพยากรแหล่งน�้าและสัตว์น�้า	 2(2-0-4)

  Water and Aquatic Animals Resources

	 	 แหล่งน�า้ธรรมชาต	ิแหล่งน�า้ทีม่นษุย์สร้างขึน้	ประโยชน์ของ

แหล่งน�้า	 ความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานกับแหล่งน�้า	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการจัดการน�้า	 การฟื้นฟูแหล่งน�้าในการจัดการน�้า	 ปัญหาจากการใช้

ประโยชน์และพัฒนาแหล่งน�้า	 การส�ารวจและวางแผนพัฒนาแหล่งน�้าใน

ประเทศไทย	 การจัดการน�้า	 เชิงบูรณาการ	 การตรวจวัดคุณภาพน�้า	 

และหลักการและแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า	

	 	 Natural	water	sources,	man-make	water,	benefits	

of	 water,	 relationship	 of	 the	 settlement	with	water,	 local	 

knowledge	on	water	management,	restoration	of	water	bodies,	

water	management,	problem	of	the	exploitation	and	development	

of	water	 resources,	 exploration	 and	 development	 of	water	 

resources	 in	 the	 country,	 integrated	water	management, 

monitoring	water	quality	and	principles	and	guidelines	for	the	

conservation	of	aquatic	animals

	 1707	217	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน					2(2-0-4)

  ASEAN Natural Resource and Environment

	 	 อาเซียนศึกษา	 ทรัพยากรธรรมชาติท้ังกายภาพ	 ชีวภาพ	 

สิง่แวดล้อมทางสงัคมวัฒนธรรม	ปัญหาสิง่แวดล้อม	ปัญหามลพษิ	หลกัการ 

และแนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้	กรณศีกึษาการแก้ปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ

ประเทศในภูมิภาคนี้

	 	 ASEAN	 studies	 physical,	 biological	 natural	 

resources	 and	 socio-cultural	 environment,	 environmental	 

problems	and	pollution,	principles	and	concepts	of	environmental	

administration	 and	management	 of	 the	 South-East	 Asia,	 

case	 studies	 of	 solving	 the	 country’s	 natural	 resources	 and	 

environment	in	the	region		

	 1707	218	 มลพิษสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)

  Environmental Pollution

	 	 การศึกษาความหมายของมลพิษ		ชนิดของมลพิษ		สาเหตุ

ของการเกิดมลพิษ	ผลกระทบต่อสขุอนามยัและระบบนเิวศ	นโยบายในการ

ป้องกันและการแก้ไขที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 Meaning	of	pollution;	type	of	pollution,	causes	of	

pollution,	impact	on	human	health	and	ecosystems,	policies	to	

prevent	and	correct	the	environmental	impact			

	 1707	219	 การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 2(2-0-4)

  Management of Natural Disasters

	 	 ความหมายของภยัพบัิติทางธรรมชาติ	ประเภทของภยัพิบัติ

ทางธรรมชาติ	 ความเป็นมาของภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย	 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย	 วัฏจักรการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติและหลักการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

	 	 Definitions	 of	 a	 natural	 disaster,	 category	 of	 

natural	 disasters,	 source	 the	 natural	 disaster	 in	 Thailand,	 

natural	 disasters	 in	Thailand,	 cycle	management	 of	 natural	

disasters	and	principles	of	natural	disasters	management

	 1707	220	 นันทนาการสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)	

  Environmental Recreation

	 	 หลักการ	 และแนวคิดเกี่ยวกับนันทนาการ	 เอกลักษณ์

นันทนาการ	 กิจกรรมนันทนาการของมนุษย์ที่ส ่งผลต่อการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม	
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	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 recreation,	 unique,	

activities	 of	 human	 affected	 conservation	 of	 natural	 and	 

cultural	environment

	 	 2.2.2	กลุม่วิชาการจดัการศกึษาสิง่แวดล้อม	จ�านวน	12	หน่วยกติ

	 1707	321	 ปรัชญาและจิตวิทยาการเรียนรู้	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อมศึกษา

  Philosophy and Learning Psychology 

  for Environmental Education

	 	 ปรชัญาและจิตวทิยาพืน้ฐานทีเ่ก่ียวข้องกับพฒันาการของ

มนุษย์	ความแตกต่างระหว่างบุคคล	จิตวิทยาการศึกษา	ทฤษฎีการรับรู้และ

การเรียนรู้	 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางจิตวิทยาที่ท�าให้เกิด	การเรียนรู้	

และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้	 การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิด

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การปรับพฤติกรรมรวมถึงการช่วยให้ 

ผูเ้รยีนเรยีนรูแ้ละพฒันาได้ตามศักยภาพของตนเอง	ตลอดจนการน�าหลกั

จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา	

	 	 Philosophy	 and	 psychology	 related	 to	 human	 

development,	the	differences	between	individuals	psychological	

theories	 of	 perception	 and	 learning,	 the	 application	 of	 

psychological	processes	that	 lead	to	 learning,	and	the	factors	

that	 affect	 learning,	 an	 environment	 that	 promotes	 learning	 

effectively,	 behavior	modification	 to	help	 students	 learn	 and	

develop	 according	 to	 their	 own	potential,	 as	well	 as	 to	 the	 

application	of	psychology	to	study	environmental	education

	 1707	322	 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(2-2-5)

  Development of Environmental

  Education Curriculum

	 	 แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร	ลักษณะส�าคัญ

ของหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา	 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา

ส�าหรบั	สถานศกึษา	และชมุชน	การบริหารจัดการหลกัสตูร	และการประเมิน

ผลหลักสูตร

	 	 The	 concept	 and	 theories	 on	 curriculum 

development;	 important	 characteristics	 of	 environmental	 

education	 curriculum	 development	 of	 environmental	 

education	curriculum	for	schools;	and	communities;	curriculum	

administration	and	management	and	evaluation

	 1707	323		การสอนสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

  Environmental Teaching

	 	 ศาสตร์การสอน	ศลิปะการสอน	บรบิททางการสอน	ปรชัญา

การเรียนการสอน	ทฤษฎี	การเรียนรู้	แนวคิดทางการสอน	ทฤษฎีการสอน	

หลักการสอน	แนวคิดทางการสอน	ระบบและรูปแบบการสอน	วิธีการสอน	

เทคนิคการสอน	ทักษะการสอน	นวัตกรรมการสอน	 และการวิจัยด้าน 

การเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	 	 Science	 of	 teaching	pedagogy,	 art	 of	 teaching,	

teaching	 context,	 education	 philosophy,	 learning	 theory,	 

teaching	ideas,	teaching	instruction	theory,	teaching	principle,		

teaching	 concept/	 approach,	 teaching	 system	 and	model,	 

teaching	methods,	teaching	techniques,	teaching,	 innovative	

teaching,	research	and	teaching	environment

	 1707	324		การวัดและการประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(2-2-5)

  Measurement and Evaluation on 

  Environmental Education

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา	 แนวคิดและหลักการประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา	 ตลอดถึง 

การปฏิบัติการสร ้าง	 หาคุณภาพและการน�าเครื่องมือวัดประเมิน	 

ผลสิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้เฉพาะกรณี

	 	 Basic	 knowledge	 on	 educational	measurement	 

and	 evaluation;	 concepts	 and	 principles	 of	 environmental	 

education,	 as	 well	 as	 constructing,	 finding	 quality	 and	 

applying	 instruments	 on	 of	 environmental	 education	 

evaluation	in	particular	cases

	 	 2.2.3	กลุ่มวิชาการสื่อสารสิ่งแวดล้อม		 จ�านวน	15	หน่วยกิต

	 1707	225	 การถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา	2(1-2-3)

  Photography and Media Production 

  for Environmental Education

	 	 กล้องถ่ายภาพนิ่งชนิดต่างๆ	ส่วนประกอบและหน้าท่ีการ

ใช้งานของส่วนประกอบของกล้อง	หลักการถ่ายภาพที่ดี	และหลักการถ่าย

ภาพประเภทต่างๆ	ทีใ่ช้ในงานสิง่แวดล้อม	การออกแบบการสือ่สารโดยการ

ใช้เทคโนโลยใีนรปูแบบต่างๆ	การใช้นวตักรรมทางเทคโนโลย	ีเพือ่การผลติ

สื่อทางการศึกษาและ		การประชาสัมพันธ์	หลักการออกแบบ	การฝึกผลิต

สื่อเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม	การใช้และการพัฒนาส่ือผสม	

ตลอดจนการน�าเสนอเนื้อหาทางสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์				

	 	 Types	 of	 cameras	 for	 still	 images;	 elements	 

of	 cameras	 and	 functions	 of	 the	 camera	 accessories	 and	 

principles	of	variously	photography's	for	environment	design	of	

communication	 by	 using	 various	 patterns	 of	 technology;	 

utilization	 of	 technological	 innovations	 for	 production	 of	 

educational	media	and	public	relations;		evolution	of	innovations	

and	technologies;		principles	of	designs	for	producing	and	using	

media	for	instruction	and	training,		production,	utilization	and	

development	of	 integrated	media;	as	well	as	 	presentation	of	

environmental	content	via	computer
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	 1707	326	 การเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	 2(2-0-4)

  Local Environmental Learning 

  and Management

	 	 ความส�าคัญของการเรียนรู้และบทบาทของชุมชนต่อการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมความรู ้ เบื้องต้น	 ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับหลัก

ประชาธิปไตยและการปกครองส่วนท้องถิ่น	บทบาทและความรับผิดชอบ

ขององค์กรส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ท้องถิ่น	 กลยุทธ์การวางนโยบาย	 แผนงาน	 และการบริหารจัดการด้าน 

สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ	รปูแบบการมส่ีวนร่วมในการประสาน

ความร่วมมือจากองค์กรของรัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

	 	 Significance	of	learning	and	roles	of	the	community	

in	 environmental	 development	 roles	 of	 formal,	 fundamental	

concepts	of	democracy	and	local	government;		roles	and	duties	

of	 local	 administrative	 organizations	 in	 conservation	 and	 

development	 of	 local	 environment;	 	 strategic	 for	 planning	 

policies	plans	and	management	of	environmental	and	natural	

resources,	 participative	 models	 for	 cooperation	 among	 

government	 and	 private	 organizations	 in	 development	 of	 

community	environmental	and	natural	resource

	 1707	327	 เครือข่ายและมวลชนสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมศึกษา		 2(2-0-4)

  Network and Public Relations of 

  Environmental Education     

	 	 หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัเครอืข่ายการเรียนรู	้เครอืข่าย

การเรียนรู้กับงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	กรณีศึกษาเครือข่ายการเรียนรู้

ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 กลุ่ม	 องค์กร	 สถาบันและการพัฒนา

เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน

	 	 Principles	 and	 theories	 of	 learning	 networks;	 

learning	networks	and	environment;	 	case	studies	of	 learning	

networks	 in	 relationships	 between	 individuals,	 groups,	 

organizations,	 institutions	 and	 development	 of	 community	 

learning	networks

	 1707	328	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าหรับ	 3(3-0-6)	

	 	 สิ่งแวดล้อมศึกษา

  Technology and Innovation for 

  Environmental Education

	 	 ความหมาย	ความส�าคญัของเทคโนโลยแีละนวตักรรมการ

ศึกษา	แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา	หลักการ

สือ่ความหมาย	สือ่การเรยีนการวเิคราะห์	การออกแบบ	การสร้าง	การน�าไป

ใช้	 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	

	 	 Definitions,	 importance	 of	 technology	 and	 

innovation,	 concepts	 involving	 technology	 and	 educational	 

innovation,	 principles	 of	 interpretation,	 learning	 analytics,	 

design	 creation,	 adoption,	 assessment	 and	 improvement	 of	 

innovation	and	use	technology	and	innovation	for	environmental	

education,	to	help	the	students	to	learn	effectively	

	 1707	429	 หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา		 2(1-2-3)

  Environmental Education Training 

  Curriculum  

	 	 หลักการและการวางแผนการจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรม

เฉพาะกลุม่เป้าหมาย	การประเมนิความต้องการฝึกอบรม	การจัดหลกัสตูร

และกิจกรรมการฝึกอบรม	 	 เทคนิคที่ส�าคัญต่อการฝึกอบรม	ตลอดจน 

การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม	 	 การฝึกปฏิบัติการจัดการฝึกอบรม 

สิ่งแวดล้อมศึกษา

	 	 Principles	 and	planning	 of	 training	 for	 specific	

groups;	 	 training	 needs	 assessment;	 training	 program	 and	 

activity	 designs;	 	 important	 training	 techniques	 as	well	 as	

measurement	and	evaluation	of	training;		and	practical	work	on	

environmental	education	training	management

	 1707	430	 วิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา	 2(1-2-3)

  Environmental Education Trainer

	 	 หลักการและความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร	

เทคนิควิธีการต่างๆ	 ที่ใช้เป็นวิทยากร	 การจัดกิจกรรมและเกมส�าหรับ

วิทยากร	วิธีการในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม		การจัด

ท�ากระบวนการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา			

	 	 Principles	 and	 introduction	 about	 the	 trainer,	

techniques	the	trainer,	activities	and	games	for	trainers,	how	to	

create	an	atmosphere	of	 learning	involved,	preparation	of	the	

environmental	education	training	process

	 1707	431	 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 2(1-2-3)

	 	 ต่อโครงการสิ่งแวดล้อม

  Public Hearing to Environmental Project 

	 	 การศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 องค์กร

พัฒนาเอกชน	หน่วยงานต่างๆ	ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	ตลอดจนมี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	น�าเสนอข้อมูล	ข้อโต้แย้ง	หรือข้อเสนอแนะที่

เก่ียวข้องกับการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในการด�าเนินการตัดสินใจ

เก่ียวกับโครงการ	การจัดเวทีรับฟังความคดิเห็นของประชาชนต่อโครงการ

สิ่งแวดล้อม

								 A	study	of	hearing	people’s	opinions,	NGOs	and	

agencies	affected	by	the	project,	as	well	as	contribute	a	comment,	



67

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

present	dispute	or	recommendations	relating	to	the	measurement	

of	 environmental	 impact	 in	 the	 decision	 about	 the	 project,	 

conferences	public	hearing	to	environmental	project	

 

 	 2.2.4	กลุ่มวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน	 10	

หน่วยกิต

	 1707	332	 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น				 2(1-2-3)

  Initial Environmental Examination 

	 	 การศกึษาความเป็นไปได้อย่างเหมาะสม	การศึกษาผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ	การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

ด้านสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ	 การส�ารวจข้อมูลภาคสนาม	 

การจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนการก�าหนดมาตร 

การป้องกนั	และลดผลกระทบสิง่แวดล้อมทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนจากการด�าเนิน

โครงการ	จัดท�าแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

 	 The	feasibility	study	properly,	initial	environmental	

examination	of	many	the	project,	the	collect	in	baseline	data	on	

the	environment	on	the	project	outreach	survey,	preparation	of	

environmental	impact	statements,	as	well	as	measures	to	prevent	

and	reduce	the	environmental	impacts	that	are	expected	to	arise	

from	 the	project,	 preparation	 of	 environmental	management	

plans	of	the	project

	 1707	333	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 2(1-2-3)

	 	 เชิงยุทธศาสตร์และสังคม

  Strategic and Social Environmental 

  Assessment

	 	 ความหมาย	ความส�าคญั	วตัถปุระสงค์และหลกัการประเมนิ

สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์และสังคม	 กระบวนศึกษาการประเมินผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	 ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมทางสังคม	 ปัญหาในการศึกษาการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	 รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์และสังคม

	 	 Definitions,	importance,	objectives	and	principles	

strategic	and	social	environmental	assessment,	process	study	

of	 strategic	 and	 social	 environmental	 assessment,	 steps	 in	 

environmental	&	social	impact	assessment,	Issues	in	education	

of	strategic	environmental	assessment,	writing	style	report	of	

strategic	and	social	environmental	assessment	

	 1707	434	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		 3(2-2-5)	

  Environmental Impact Assessment

	 	 ความหมาย	การจ�ากัดความ	 วัตถุประสงค์	 ประเภทของ

โครงการ	กฎหมาย	 เทคนิควิธีการวิเคราะห์ระบบของสิ่งแวดล้อม	 วิธีการ

วิเคราะห์ระบบต่างๆ	 ข้ันตอนและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	 การจัดท�าข้อก�าหนดงาน	 (TOR)	 การประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมจากโครงการต่างๆ	การจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนแนวทาง 

การป้องกัน	และควบคุมมลพิษ	

	 	 Meaning	 and	definition,	 purpose,	 the	type	 of	

project,	 law,	techniques,	 system	analysis	of	the	 environment,	

how	 to	 analyze	systems,	 guidelines	 for	environmental	 impact	

assessment	procedures	and	the	preparation	of	job	specification 

(TOR),	 environmental	 impact	 statements	 from	many	project,	

environmental	 impact	 assessment	 report	 environmental	 

monitoring	prevention	and	pollution	control

	 1707	435	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ			3(2-2-5)

  Environmental and Impact Health 

  Assessment 

	 	 ความหมายและค�าจ�ากัดความ	วัตถุประสงค์	แนวคิดและ

หลักการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ขั้นตอนของการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ประเด็นที่ต้องประเมิน 

ทางสขุภาพ	สิง่คกุคามต่อสขุภาพ	การกลัน่กรองโครงการ	การก�าหนดขอบเขต 

การศึกษา	 วิธีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 วิธีการ

เกบ็และวิเคราะห์ข้อมลู	การประเมนิความเสีย่ง	เชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณ	

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ	 การติดตามและประเมินผลกระทบ 

ทางสุขภาพ	 การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพ

	 	 Definitions,	 objective,	 concepts	 and	 principles	

environmental	 health	 impact	 assessment,	 procedures	 of	 

environmental	 health	 impact	 assessment,	 subject	 of	 health	 

assessment,	threats	to	health,	screening	project,	scoping	study,	

method	of	environmental	health	impact	assessment,	how	to	store	

data	 analysis,	 qualitative	 and	 quantitative	 risk	 assessment,	

measures	 to	prevent	 and	 reduce	 the	 impact,	monitoring	and	

assessing	health	 impacts,	 reporting	 of	 environmental	 health	

impact	assessment

 	 2.2.5	กลุ่มวิชาวิจัย	จริยธรรมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	

14	หน่วยกิต

	 1707	236	 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

  Environmental Ethics

	 	 แนวคิดทางคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ท้ังในอดีต

และปัจจุบัน	 ความส�าคัญของจริยธรรม	 	 วิเคราะห์ผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงจรยิธรรมของสงัคมต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม	และความจ�าเป็น

ในการประยุกต์ใช้จริยธรรมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรในชุมชน
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	 	 Moral	and	ethical	concepts	from	past	to	present;	

importance	 of	 ethical	 analysis,	 and	 effects	 of	 ethical	 change	 

to	 environmental	 condition;	 needs	 for	 the	 application	 of	 

environmental	 ethics	 to	 environment	 and	 local	 resource	 

quality	development

	 1707	337	 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ	 2(2-0-4)

  Natural Resource Laws

	 	 หลักการและความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต	ิ	พระราชบัญญัตป่ิาไม้	พระราชบัญญตัิ

อุทยานแห่งชาติ	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต	ิพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า	 พระราชบัญญัติงาช้าง	พระราชบัญญัติแร่	 พระราช

บญัญตักิารชลประทาน	พระราชบญัญัตนิ�า้บาดาล	สนธสิญัญาหรอืข้อตกลง

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 Principles	and	knowledge	of	the	environment	and	

natural	 resources	 law;	 forest	 statute,	 national	 parks	 statute,	

national	 forest	 statute,	 statute	wildlife	 preservation	 and 

protection,	 statute	 ivory,	minerals	 statute,	 irrigation	 statute,	

groundwater	 statute,	 treaty	 or	 agreement	 international	 

environmental	and	natural	resources

	 1707	238	 อุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

  Environmental Ideology and Volunteer

	 	 ความหมาย	ความส�าคญั	แนวคดิ	อดุมการณ์	หลกัการและ

วิธีการเก่ียวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 รูปแบบ	 แนวทาง	

กระบวนการ	สร้างงานจติอาสาเพือ่พฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อม	กรณศีกึษา

บทบาท	หน้าที่ของบุคคล	กลุ่ม	 องค์กร	หน่วยงานที่ท�างานด้านจิตอาสา	 

การบ�าเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัคร	 กรณีศึกษาชมรม	 สมาคม	 

สถาบัน	มูลนิธิที่ท�างานด้านอุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม	

		 	 Definitions,	 importance,	 notions,	 ideologies,	 

principles	and	methods	of	public	consciousness	for	environmental	

development,	roles	of	communal	and	non-benefit	organizations,	

case	studies	and	voluntary	processes	devoting	to	environmental;	

case	 studies	 of	 foundations,	 clubs	and	volunteer	work	 in	 the	

ideological	and	environmental	volunteer

	 1707	339	 หลักการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา	 2(2-0-4)

  Principle of Environmental Education 

  Research

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย	 	 การศึกษางานวิจัยทาง 

ส่ิงแวดล้อมศึกษา	 การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา 

รูปแบบและวิธีการเขียนงานวิจัย		โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา		

	 	 Basic	knowledge	on	research;	study	of	 research	

on	environmental	education;	collection	of	data	for	environmental	

education	processes;	patterns	and	methods	of	thesis		writing,	

environmental		education		projects

	 1707	240	 กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

  Environmental Laws

	 	 หลักการและความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	 

หลักการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 นโยบายด้าน 

สิ่งแวดล้อม	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	 

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิความรูเ้บือ้งต้น

เก่ียวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	และความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	

	 	 Principles	and	knowledge	of	the	solicitor	general,	

principles	and	introduction	knowledge	of	the	environmental	law,	

environmental	policy,	constitution	law		of	kingdom	of	Thailand	

to	the	environment,	national	economic	and	social	development	

plan	 of	 the	 environment,	 	 statute	 promoting	 of	 national	 

environmental	 quality,	 knowledge	 of	 the	 international	 law	 

relating	to	the	environment	and	introduction	knowledge	of	the	

laws	relating	to	the	environment

	 1707	341	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	 2(1-2-3)

	 	 สิ่งแวดล้อม

  Environmental Project Feasibility Study 

	 	 การศกึษาการจัดท�าโครงการทีด่มีปีระสทิธภิาพสามารถน�า

ไปปฏิบัติได้จริง	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อจ�ากัดในด้านงบประมาณ	

เวลา	และประโยชน์ที่จะได้รับ	การก�าหนดขอบข่าย	การศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการในด้านเทคนิค	ด้านการจัดการ	ด้านการตลาด	ด้านการเงิน										

ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 และการเมือง	 และด้านสิ่งแวดล้อมและ 

ระบบนิเวศ

	 	 	The	study	of	making	good	and	effectively	projects	

be	implemented	to	achieve	the	objectives	under	the	constraints	

of	 time	and	budget	 to	get	benefits,	defining	 the	scope	of	 the	

project’s	feasibility	studies	in	technical,	the	management	of	the	

financial	markets,	 the	economy,	society	and	politics,	and	 the	

environment	and	ecological	conditions
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	 1707	342	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม			 2(2-0-4)

  Corporate Social and Environmental 

  Responsibility

	 	 ความหมาย	ค�าจ�ากดัความ	ความส�าคญัของการรบัผิดชอบ

ต่อสังคมและโลก	กลยุทธ์ของการรับผิดชอบต่อสังคม	การเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและสิ่งแวดล้อม	 หน้าที่	 บทบาท	 และความรับผิดชอบของ 

ผู้ประกอบกิจการในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม	 

การจดัการในเชิงสังคมและจรยิธรรมทางการประกอบกจิการ	การประกอบ

ธรุกจิด้วยความเป็นธรรม	นโยบายรัฐบาลและความต้องการของสงัคมทีม่ี

ต่อการประกอบกิจการ	การน�า	CSR	ไปใช้ในองค์กร	การร่วมพัฒนาชุมชน	

สังคมและสิ่งแวดล้อม	และการจัดท�ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 Meaning,	 definitions,	 important	 aspects	 about	

social	 responsibility	 and	world,	 strategic	 corporate	 social	 

responsibility,	the	changing	relationship	between	society	and	

environmental	issues,	role	and	responsibility	of	the	operator	in	

relation	to	all	stakeholders	in	society,	management	in	social	and	

business	 ethics,	 business	with	 fairness,	 government	 policies	

and	the	needs	of	society	towards	a	dirty	business,	implementing	

CSR	in	organization,	the	community,	social	and	environmental	

and	environmental	responsibility	and	social	and	environmental	

reporting

 

3.	 หมวดวิชาส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ		 จ�านวน		12	หน่วยกิต

	 1707	343	 สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม	 1(1-0-2)

  Seminar on Environmental Problems

	 	 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	 

การระดมความคิด	 และการมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา 

ส่ิงแวดล้อมเฉพาะกรณีด้วยวิธีการต่างๆ	 การจัดท�าโครงการสัมมนา	 

การบริหารโครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้วยการปฏิบัติจริง	ตลอดจน

การตดิตามประเมนิผลโครงการประชมุสมัมนาทางวชิาการปัญหาสิง่แวดล้อม

	 	 Analysis	 of	 current	 environmental	 issues;		 

brainstorming	 and	 participation	 planning	 for	 specific	 

environmental	 problem	 solving	 by	 various	methods	 and	 

preparing	and	organizing	seminar	projects;		management	of	a	

seminar	project	through	real	practice	as	well	as		follow-up	and	

evaluation	of	environmental	problem	seminar	projects

	 1707	344	 ภาษาอังกฤษส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	1	 2(2-0-4)

  English for Environmental Education 1

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านสิ่งแวดล้อม

ศึกษา	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการฟัง	 การพูด	 การอ่านและ 

การเขยีนภาษาองักฤษในงานด้านสิง่แวดล้อมศึกษา	การศึกษาศัพท์เฉพาะ

และวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

	 	 Using	 English	 for	 study	 on	 environmental	 

education,	knowledge	and	understanding	with	English	skill	of	

listening,	 speaking,	 reading	 and	writing	 for	 environmental	 

education,	study	on	environmental	education	technical	terms	

and	academics

	 1707	345	 สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา	 1(1-0-2)

  Seminar on Environmental Education

	 	 วางแผนเพือ่จัดโครงการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมศกึษาเฉพาะ

กรณ	ีการบรหิารโครงการประชมุสัมมนาวชิาการสิง่แวดล้อมศกึษาด้วยการ

ปฏิบัติจริง	 ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษา

	 	 Analysis	 of	 present	 environmental	 education 

issues;	brainstorming	and	participation	in	planning	for	specific	

environmental	education	problem-solving	projects;	management	

of	a	seminar	project	of	environmental	education	through	a	real	

practice;		as	well	as	follow-up	and	evaluation	of	environmental	

education	seminar	projects

	 1707	346	 ภาษาอังกฤษส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	2	 2(2-0-4)	

  English for Environmental Education 2

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาค้นคว้า

ในงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	การเขียนบทคัดย่อ	และการน�าเสนอผลงาน

วิชาการต่อที่ประชุม

		 	 Using	English	 for	 communication	 and	 study	on	

environmental	 education,	writing	abstracts	 and	presentation	

academic	paper	on	summit

	 1707	447	 สิ่งแวดล้อมศึกษาภาคสนาม	 2(1-2-3)

  Field Environmental Education

	 	 การศึกษา	 ออกแบบ	 วางแผน	 และการจัดกิจกรรม 

สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชน	 ตลอดจน	 การประเมินผลการจัดกิจกรรม 

สิง่แวดล้อมศกึษานัน้ๆ	และการน�าเสนอการด�าเนนิการ	ผลการจดักจิกรรม

และข้อเสนอแนะต่างๆ	

	 	 Study,	design,	planning	and	making	environmental	

education	activity	in	community	and	evaluation	it	and	present	

on	activity,	achievement	and	suggestions
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	 1707	448	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา	 2(300	ชม.)	

  Professional Training on Environmental 

  Education

	 	 ความรู ้ เบื้ องต ้น เ ก่ียวกับการฝ ึกงานและการฝ ึก

ประสบการณ์สิ่งแวดล้อมศึกษาในหน่วยงาน	 และสถานประกอบการ

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา	

	 	 Basic	 knowledge	 on	 field	work	 and	 experience	 

in	 environmental	 education	 in	 institution,	 organizations,	 and	

environmental	business	organizations

	 1707	449	 โครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา	 2(1-2-3)

  Research Project for Environmental 

  Education

	 	 หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ	 การพัฒนาโครงการวิจัย	 เชิงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษา	 หลักการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย	น�าเสนอ	

และเขียนบทความวิจัย

	 	 Principles	 and	basic	 notion	 of	 action	 research;	

development	of	 an	 action	 research	project	 on	 environmental	

education;	principles	of	data	collection	and	data	analyses;	as	

well	as	research	report	writing,	presentation	and	writing	research	

article

4.	หมวดวิชาเลือกวิชาชีพ	 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 1707	250	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ	 3(3-0-6)

	 	 พัฒนาที่ยั่งยืน	

	 	 Principle	of	Sufficiency	Economy	

  Philosophy and Sustainable Development

	 	 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง	 ความเชื่อ	 แนวคิด	

วัตถุประสงค์	และสาระส�าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง	ความหมาย	แนวคิด

การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ผลกระทบของการพัฒนาด้านต่างๆ	 ที่มีต่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	 การประชุมระดับโลกและระดับภูมิภาค 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ตัวอย่างโครงการพัฒนาแบบยั่งยืน 

และโครงการพระราชด�าริ

	 	 Definition	 of	 sufficiency	 economy,	 beliefs,	 

objectives	and	key	essence	of	sufficiency	economy;	principles	

and	definitions;	 concepts	of	 sustainable	development;	 effects	 

of	 various	 development	 on	 environmental	 and	 life	 quality;	 

conference	 on	 environment	 and	development	 at	 global	 and	 

regional	 levels;	examples	of	sustainable	development	projects	

and	his	majesty	the	king	self-sufficiency	economy	development	

projects

	 1707	251	 สิ่งแวดล้อมศึกษาส�าหรับชุมชน	 3(3-0-6)	

  Environmental Education for Community

	 	 การพัฒนาข้อมูลส�าหรับการศึกษาตามอัธยาศัย	 อิทธิพล

การเรียนรู้ที่มีต่อชุมชน	ศึกษาและการวางแผนการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

ชุมชนตามอัธยาศัย	

	 	 Development	 of	 data	 for	 informal	 education; 

influences	of	learning	over	communities,	study	and	planning	for	

promotion	community	informal	learning	resources

	 1707	252	 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

  Environmental Sociology

	 	 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

มนษุย์กบัสิง่แวดล้อม	โครงสร้างหน้าทีแ่ละกระบวนการเปลีย่นแปลงระบบ

สังคม	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม	ความส�าคัญของ

สงัคมและวัฒนธรรมท่ีมต่ีอสิง่แวดล้อม	วิถีชีวิตและวิวัฒนาการของชุมชน

ท้องถิ่น	 เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น	การจัดโครงสร้างองค์กรทางสังคม

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในชุมชน	การเคลื่อนไหวและการมี

ส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

	 	 Theories	of	environmental	sociology,	relationships	

between	human	being	 and	 environment,	 structure	 role	 and	

process	changes	between	social-science-technology-culture	and	

environment,	the	importance	of	social	and	cultural	environment,	

lifestyle	and	evolution	of	the	local	community,	the	identity	of	the	

local	community,	formal	and	informal	structures	of	local	social,	

evolution	of	agricultural	community,	animation	and	engaging	

environment	of	the	local	community

	 1707	253	 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

  Environmental Technology

	 	 ความหมายและประเภทของเทคโนโลยี 	 ลักษณะ 

ของเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	ต่อการรกัษาและพฒันาสิง่แวดล้อม	ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี	 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของ

สาเหตุมลพิษ	 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและภาวะมลพิษ

ในประเทศไทย

	 	 Meaning	 and	 types	 of	 technology,	 appropriate	

technology	 for	 development	 and	 environment	 conservation,	

current	 environmental	 problems	and	 crisis,	 impact	 of	 global	

changes
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	 1707	254	 การมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environment on Participation

	 	 แนวคดิและทฤษฎกีารมีส่วนร่วมในระดับท้องถิน่	รปูแบบ	

วิธีการมีส่วนร่วม	 ความส�าคัญของการมีส่วนร่วม	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม	 การร่วมมือของ

องค์กรชุมชนและองค์กรภายนอก	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการมี 

ส่วนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน	ศกึษากรณีตวัอย่างการมส่ีวนร่วม

ทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

	 	 Concepts	and	theories	of	participation	at	the	local	

level,	format,	how	to	participation,	importance	of	participation,	

participation	of	citizens	in	the	policy	environment,	collaboration	

of	 community	 organizations	 and	 outside	 organizations	 

both	 public	 and	 private	 sector	 in	 participation	 in	 the	EMS	 

community,	 case	 study	 examples	 of	 participation	 in	 the	 

environmental	community

	 1707	255	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

  Environmental Management

	 	 ค�าจ�ากดัความและความหมายเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรทางธรรมชาติ	เช่น	ดิน	น�้า	ป่าไม้	สินแร่และสัตว์ป่า	

วิวัฒนาการโครงสร้างชุมชนเมือง	ท้องถิ่น	 และชนบท	ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เขตเมอืง	เช่น	มลพิษทางอากาศ	ขยะ	น�า้เสยีและสิง่ปฏกิลู	ทรพัยากรธรรมชาต	ิ

กับทุนทางสังคม	 การพัฒนาเศรษฐกิจกับปัญหาความเสื่อมโทรม

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ชมุชน	และสงัคม	หลกัการการวางแผน

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 Definitions	and	meanings	of	natural	resources	and	

environment,	 	 natural	 resources	 such	as	 soil,	 	water,	 	 forest,		

mineral	 and	wildlife,	 	 evolution	 of	 urban,	 	 local	 and	 rural	 

community	structures,	 	urban	environment	problems	such	as	

air	 pollution,	 	 solid	waste,	 	 sewerage	 and	 human	wastes,		 

natural	 resources	 and	 social	 capital,	 	 economic	development	 

and	 natural	 resources	 and	 environmental	 degradation,	 and	 

social	impacts,		principle	of	natural	resource	and	environmental	

management	planning

	 1707	256	 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

  Environmental Economic 

	 	 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์	 การจัดสรรทรัพยากรภายใต้

ระบบตลาด	การหาค่าที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและการชดเชย	 ปัญหาเศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ปัญหาสินค้า

สาธารณะและทรัพย์สินทีใ่ช้ร่วมกนั		เศรษฐศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัเวลา	การหมด

ไปของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม

	 	 Economics	concepts,	 	 resource	allocation	under	

the	market	system,	 	methods	of	finding	appropriate	value	 for	

natural	 resource	 and	 environmental	management,	 	welfare	

economics	and	compensation,	 	economic	problems	related	to	

natural	resource	and	environmental		usage,		problems	of	public	

goods	and	common	properties,		economics	associated	with	time,		

natural	resource	depletion	and	environmental	pollution

	 1707	257	 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental Geology 

	 	 โครงสร้างของเปลือกโลก	น�้าใต้ดิน	น�้าท่วม	แผ่นดินไหว	

ภเูขาไฟระเบิด	พลงังานธรรมชาติ	การเลือ่นไหลของเปลอืกโลก	การกดัเซาะ

พังทลายของดิน	 การฝังกลบสารพิษ	 การปนเปื้อนมลพิษทางดินและน�้า	 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยา	การวางแผนการใช้ที่ดิน	ธรณีวิทยา

วิศวกรรมมีทัศนศึกษานอกสถานที่	

		 	 Earth	 crust,	 geological	 processes,	 groundwater,	

flood	:	earthquakes,	volcanoes,	energy	resource,	plate	tectonics,	

soil	erosion,	waste	disposal,	soil	and	water	pollution,	land	use	

planning	and	engineering	geology,	field	studies

	 1707	258	 อุตุนิยมสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental Meteorology

	 	 ลักษณะทางฟิสิกส์ของบรรยากาศ	 โครงสร้าง	 และ

องค์ประกอบของบรรยากาศ	การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์	 ระบบความดัน

บรรยากาศสูงและต�่า	 และคุณสมบัติการสะท้อนกลับรังสีของพื้นผิว	 

การหมนุเวียนของมวลอากาศในระดบัโลกและท้องถิน่	ระบบส�ารวจสภาพ

อากาศ	กลไกและสภาพเอื้อต่อการเกิดวาตภัย	ลักษณะภูมิอากาศของโลก

และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ	การประยกุต์ใช้อตุุนยิมวิทยาในการท�านาย

การแพร่กระจายมลพษิอากาศโดยใช้แบบจ�าลองคณติศาสตร์อตุนุยิมวทิยา

เพื่อการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมอันสืบเนื่องจากมลพิษอากาศ

	 	 Physics	of	atmosphere:	structure	and	compositions	

of	 atmosphere,	 radiation	budgets,	 high/low	pressure	 system,	

and	 surface	 aledo,	 global	 and	 local	 air	mass	 circulations,	

weather	 observation	 system,	mechanisms	 and	 conditions	 

contributing	 storm	 disasters,	 global	 climate	 and	 climate	

changes,	applications	of	meteorology	for	air	pollution	modeling,	

meteorology	for	environmental	risk	assessment	attributed	to	air	

pollution
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	 1707	259	 อุทกวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental Hydrology

	 	 หลักการทางอุทกวิทยา	กระบวนการ	ลักษณะและวิธีการ

วัดน�้าฝน	การคายระเหย	การสูญเสียน�้า	น�้าในดิน	การไหลของน�้าในล�าธาร	

การสะสมดินตะกอน	ป่าไม้กับการอนุรักษ์แหล่งน�้า					การพัฒนาแหล่งน�้า	

ผลกระทบจากการใช้ที่ดิน

	 	 Hydrologic	 cycle,	measurement	 and	method	 of	

precipitation,	 transpiration,	 evaporation,	 stream	 flow,	

sedimentation,	forest	and	watershed	management	impacts	of	

land	use	on	hydrologic	cycle	

 1707	360	 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 3(3-0-6)

  Ecological Tourism

	 	 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม	 หลักการและแนวคิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม	การท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ	กรณีศึกษาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

		 	 Analysis	 issue	 of	 tourism	 problem	 affected	 

environmental	quality,	principle	and	concept	of	tourism	being	

environmental	 friendly,	 tourism	 for	 environmental	 care	 and	 

nature,	case	study	on	ecological	tourism	

	 1707	361	 การจัดการลุ่มน�้า	 3(3-0-6)

  Watershed Management

	 	 ความหมายและความส�าคญัของลุม่น�า้	แนวคดิและประเภท

ของลุ่มน�้า	 โครงสร้างของทรัพยากร	ลุ่มน�้า	หลักการจัดการลุ่มน�้า	หลักการ

ควบคุมคุณภาพ	ปริมาณ	และอัตราการไหลของน�้า	 การควบคุมอุทกภัย	

การพังทลายของดิน	ความแห้งแล้งและมลพษิในพืน้ท่ีลุม่น�า้	เครือ่งมอืและ

วิธีการส�ารวจลุ่มน�้า	 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพลุ่มน�้า	 การจัดองค์กร 

ลุ่มน�้า	 การวางแผนจัดการลุ่มน�้าและการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้า	 โดยการม ี

ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน

	 	 Definitions	 and	 importance	 of	 watershed	 

management,	 concept	 and	 types	 of	watershed,	 structure	 of	

watershed	principles	of	watershed	management,	principles	of	

quality,	quantity	and	water	flow	control,	 flooding	control,	 soil	

erosion,	drought	and	pollution	in	watershed,	tools	and	watershed	

survey,	watershed	quality	management,	organizing	watershed	

association,	watershed	management	planning	and	development.	

with	sustainable	community	participation

	 1707	362	 ทรัพยากรแหล่งน�้าและน�้าบาดาล	 3(3-0-6)

  Water Resources and Groundwater

	 	 ลักษณะของแหล่งน�้าธรรมชาติ	แหล่งน�้าที่มนุษย์สร้างขึ้น	

ประโยชน์ของแหล่งน�้าและน�้าบาดาล	การส�ารวจและวางแผนพัฒนาแหล่ง

น�้าในประเทศไทย	การก�าเนิดของน�้าใต้ดิน	การวิเคราะห์	 การไหลของน�้า

ใต้ดิน	 การส�ารวจน�้าบาดาล	 การออกแบบบ่อบาดาลและการบ�ารุงรักษา

บ่อบาดาล		

	 	 Characteristics	of	natural	water	sources,	sources	

water	of	man-made,	benefit	of	water	resources	and	groundwater,	

survey	and	planning	develop	water	 in	Thailand,	groundwater	

occurrences,	 groundwater	 flow	 analysis,	 groundwater	 

investigation,	well	design	and	well	maintenance

	 1707	363	 นิเวศวิทยาแหล่งน�้าจืด	 3(3-0-6)

  Freshwater Ecology

	 	 หลักการทางนิเวศวิทยาแหล่งน�้าจืด	 ระบบนิเวศแหล่งน�้า

จืด	 การจัดจ�าแนกแหล ่งน�้ าจืด	 ป ัจจัยทางกายภาพและทางเคม	ี 

การหมุนเวียนแร่ธาตุอาหาร	 หลักของประชากรและสังคมสิ่งมีชีวิต 

ในแหล่งน�้าจืด

	 	 Basic	 of	 ecology	 freshwater,	 aquatic	 ecosystem	

freshwater,	 aquatic	 classification	 freshwater,	 physical	 and	

chemical	 factors,	 nutrient	 dynamic,	 population	 and	 aquatic	

community	freshwater

	 1707	364	 นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	 3(3-0-6)

  Marine and Coastal Ecology

	 	 ลักษณะทางกายภาพ	 นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	 

ความส�าคญัของทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง	การด�าเนนิกจิกรรม	ปัญหาท่ีมี

ต่อผลกระทบต่อพื้นที่ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง	 แนวทางการพัฒนา	

ศักยภาพของพื้นที่	กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 	 Physical,	ecology	marine	and	coastal,	importance	

of	marine	and	coastal	resources,	activities,	problem	is	that	the	

impact	 on	marine	 and	 coastal	 resource	 area,	 development	 

potential	areas,	case	studies	locally	and	abroad

	 1707	365	 นิเวศวิทยาบนบก	 3(3-0-6)

  Terrestrial Ecology

	 	 ความหมายและความส�าคัญของระบบนิเวศบนบก	 

องค์ประกอบและประเภทของระบบนิเวศ	 การท�างานของระบบนิเวศ	

โครงสร้างและความสมัพนัธ์ระหว่างระบบนเิวศกบัทรัพยากรธรรมชาต	ิและ 

สิ่งแวดล้อม	ความหลากหลายทางกายภาพ	ทางชีวภาพ	และสังคมมนุษย์	

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล	และยั่งยืน
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	 	 Definition	and	 importance	of	ecology	 terrestrial;	

elements	and	types	of	ecosystem;	ecosystem	function;	structure	

and	the	relationship	between	ecosystems,	natural	resources	and	

environment;	 physical	 and	 social	 diversity,	 benefits	 of 

natural	 and	 environmental	 resources;	 sustainable	 and	 stable	 

biodiversity

 1707	366	 คุณภาพน�้า	 3(3-0-6)

  Water Quality

	 	 ความหมายของคณุภาพน�า้	ลกัษณะเฉพาะของสารปนเป้ือน

และผลกระทบต่อทรัพยากรน�้า	 การเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อน	 วิธีการ

ประเมินและการจัดการคุณภาพน�้า	 การวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของสาร

ปนเปื้อน	

	 	 Definitions	 of	water	 quality,	 characteristics	 of	

contaminants	and	their	impact	on	water	resources	contaminant	

movement,	 water	 quality	 assessment	 and	management	 

practices,	contaminant	movement	analysis	

	 1707	367	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Conservation of Cultural Environment

	 	 ความหมาย	วิวัฒนาการ	ประเภท	 เอกลักษณ์	คุณค่าของ

วฒันธรรม	ทฤษฎทีางวฒันธรรมและการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมทาง

วฒันธรรม	เครือ่งมอื	วธีิการ	และการเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัวฒันธรรม

ไทย	เพื่อส่งเสริมจิตส�านึกรักความเป็นไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมในการ

พฒันาสงัคม	เศรษฐกจิ	การศกึษาและการท่องเทีย่ว	ตลอดจนการการศกึษา

และวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

		 	 Definition,	evolution,	kind,	identity,	value,	theory	

and	changes	of	cultural	environment,	instrument,	method	and	

collection	about	Thai	culture	to	support	awareness	for	love	Thai	

and	 exchange	 culture	 in	 development	 of	 society,	 economic,	

education	 and	 tourism,	 study	 and	 analysis	 for	 cultural	 

environmental	problems

	 1707	368	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 ศึกษา

  Language and Culture for Environmental 

  Education

	 	 ความหมาย	องค์ประกอบและความส�าคัญของภาษาและ

วฒันธรรม	ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน	 และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีต่อ

คณุภาพส่ิงแวดล้อม	บทบาทของภาษาและวฒันธรรมชมุชนในการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 	 Definitions,	 components	 and	 significance	 of	 

language	 and	 culture;	 relationships	 between	 culture	 and	 

utilization	of	natural	resources	of	communities;		and	impacts	of	

cultural	changes	on	environmental	quality;		roles	of	community	

language	 and	 culture	 in	 promotion	 and	 development	 of	 

environmental	quality

	 1707	369	 สิ่งแวดล้อมชนบท	 3(3-0-6)

  Rural Environment

	 	 ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

ทีเ่กดิขึน้ในเขตชนบทอันเกดิจากการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิสงัคม	

และวฒันธรรม	การเปลีย่นแปลงประชากรการน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้

ในชนบท	 ระบบการแบ่งใช้ที่ดินปัญหาการสาธารณสุขและอนามัยชนบท	

ตลอดจนศกึษาและวเิคราะห์วธิกีารหรอืมาตรการต่างๆ	ทีร่ฐัน�ามาใช้ในการ

พัฒนาชนบท	อันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 Issues	and	trends	of	environmental	changes	that	

have	occurred	in	rural	areas	due,	changing	economic,	social	and	

cultural	changes	of	modern	technology	used	in	rural	divide	the	

land	use	 issues,	public	health	and	 rural	 sanitation,	 the	study	 

and	analysis	methods	or	measures,	 the	 state	applied	 to	 rural	 

development,	the	impact	on	the	environment

	 1707	470	 นิเวศการเมือง	 3(3-0-6)		

  Political Ecology

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญของการเมือง	แนวความคิดและ

ความส�าคัญเก่ียวกับนิเวศการเมือง	 การรวมศาสตร์ทางนิเวศกับ

เศรษฐศาสตร์การเมอืง	เพือ่อธบิายสภาพสงัคม	สิง่แวดล้อมและทรพัยากร				

การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในชุมชนภายใต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจ

การเมือง

	 	 Definitions,	 importance	 of	 politic	 ecological, 

concept	and	importance	politic	ecological,	integrating	science,	

ecological	economics	and	politics	to	describe	social	conditions;	

environment	and	resources,	changes	in	resources	in	community	

under	the	influence	of	economic,	political

	 1707	471	 ภูมินิเวศ	มนุษย์นิเวศ	และนิเวศวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Land Ecology, Human Ecology 

  and Cultural Ecology

	 	 ความหมาย	ความส�าคญั	หลกัการและแนวคดิของภมูนิเิวศ	

มนุษย์นิเวศ	 และนิเวศวัฒนธรรม	 การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมินิเวศชุมชน	

วิวัฒนาการของมนุษย์	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 

สิง่แวดล้อม	สงัคมและวฒันธรรมภายในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ	อทิธพิล

ของสภาพแวดล้อมต่อระบบสังคมและวิถีทางวัฒนธรรม	
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	 	 Definitions,	importance,	principles	and	concept	of	

ecology,	human	ecology	and	cultural	ecology	theory,	 learning	

about	 the	 ecological	 community,	 human	 evolution,	 the	 

relationship	 between	man	 and	 the	 environment,	 social	 and	

cultural	 environmental	 in	 different	 way,	 influence	 of	 the	 

environmental,	social	and	cultural	systems

	 1707	472	 เส้นทางสีเขียว	 3(3-0-6)					

  Green Path 

	 	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการและแนวคิดของ

วฒันธรรมสเีขยีว	นโยบายสเีขยีว	พลงังาน	สเีขยีว	ผลติภณัฑ์สเีขยีว	ชมุชน

สีเขียว	ตลาดสีเขียว	ส�านักงานสีเขียว	โรงเรียนสีเขียว	มหาวิทยาลัยสีเขียว	

โครงการสีเขียว	 เศรษฐกิจสีเขียว	อุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยต่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

	 	 Definitions,	importance,	principles	and	concept	of	

green	culture,	green	policy,	green	energy,	green	product,	green	

community,	green	marketing,	green	office,	green	school,	green	

university,	 green	project,	 green	 economy,	 green	 industry	 in	

Thailand	on	sustainable	development

	 1707	473	 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

  Promotion for Environmental Quality

	 	 ความหมายและความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม	การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	การอนุรักษ์ความ

หลากหลายชีวภาพในท้องถิ่น	การด�าเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 การมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	การส่งเสริม	บ�ารุงรักษา

และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 Definitions	and	 importance	of	natural	 resources	

and	 environmental,	 developing	 and	using	natural	 resources,	

conserving	 local	 bio-variety,	 running	 the	 scientific	 and	 

technology	activities	affecting	to	environments,	participating	in	

the	natural	resource	management	of	environments	and	energy,	

promoting,	 maintaining	 and	 protecting	 the	 quality	 of	 

environments	 and	 natural	 resources	 as	 the	 sustainable	 

development	principles

	 1707	474	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	

  Environmental Health

	 	 แนวคดิ	ความส�าคญั	อนามยัสิง่แวดล้อม	และอาชวีอนามยั

สิ่งแวดล้อมในการท�างานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	 โรคจากการ

ประกอบอาชีพและการป้องกัน	 อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการ

ท�างาน	 วิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	

ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 

อาชีวอนามัย

	 	 Concepts	 and	 importance	 of 	 sanitation	 

environmental	 and	 occupational	 health,	 hazardous	working	

hazardous	working	environments,	 occupational	 diseases	 and	

prevention,	accident	and	principle	of	industrial	safety,	methods	

of	control	and	prevention	of	hazards	due	to	working	environment,	

emergency	 responses,	 sanitation	 environmental	 and	 

occupational	health	law

	 1707	475	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 3(3-0-6)	

  Occupational Health and Safety 

	 	 ความหมาย	หลักการ	แนวทางการด�าเนินงานอาชีวอนามัย

โรคและอันตรายท่ีเกิดจากการท�างาน	หลักการควบคุมป้องกันโรคและ

อบัุติเหตุจากการท�างาน	อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล	กฎหมายและ

บทบญัญตัต่ิางๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบังานอาชวีนามยัและความปลอดภยั	บทบาท

หน้าที่ของหน่วยงายที่ด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 	 Definition,	 principles	 and	 guidelines	 for	 

occupational	performance,	occupational	diseases	and	hazards,	

principles	 of	 occupational	 disease	 and	 accident	 prevention,	

personnel	 protective	devices,	 law	of	 occupational	 health	 and	

safety,	 responsibilities	 of	 occupational	 health	 and	 safety	 

organizations	

	 1707	476	 การส่งเสริมสุขภาวะชุมชน	 3(3-0-6)	

  Promotion of Community Health

	 	 ความหมาย	แนวคิดและหลกัการดแูลสขุภาพแบบองค์รวม	

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ	หลักการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล

ในวัยต่างๆ	ในชุมชน	การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	การด�าเนินการส่งเสริม 

สุขภาพระดับบุคคล	ครอบครัวและชุมชน

	 	 Definition,	concepts	and	principles	of	holistic	health	

care,	 concepts	 of	 health,	 principles	 of	 health	people	 in	 their	

various	communities,	health	community,	individual,	family	and	

community	health	promotion

	 1707	477	 การสาธารณสุขและระบบสุขภาพ	 3(3-0-6)	

   Public Health and Health Systems

	 	 แนวคิดการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ	 โครงสร้างหลัก

การด�าเนินงานสาธารณสุข	 ระบบประกันสุขภาพ	การปฏิรูประบบสุขภาพ

และบริการสุขภาพในประเทศไทย	 ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ	 และ

บทบาทของเภสัชกรในงานสาธารณสุขด้านต่างๆ	 ตลอดจนระบาดวิทยา	

และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น
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	 	 Concepts	 in	 public	 health	 and	health	 systems;	

structure;	principle	of	public	health;	health	care	system;	health	

care	reform	and	health	care	service	in	Thailand,	national	public	

health	problems;	epidemiology	and	economical	issue	in	public	

health	

	 1707	478	 ปฏิบัติการแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Plan Operating and Environmental Policy

	 	 กระบวนทัศน์	แนวทาง	ตัวแบบ	และกรอบของการศึกษา

และวิเคราะห์ปฏิบัติการแผนและนโยบาย	 รวมถึงพัฒนาการกระบวนการ

สภาพแวดล้อม	และตวัแสดงทีเ่กีย่วข้อง	อกีทัง้หลกัการและวธิกีารวางแผน	

การบริหารนโยบายและแผน	ลักษณะส�าคัญของนโยบายและการวางแผน

ของไทย	ทั้งในระดับประเทศ	ภูมิภาค	และท้องถิ่น	

	 	 Paradigm,	 approaches,	models	 and	 frameworks	

study	 and	 analyze	 operating	plans	 and	policies.	 Theoretical	

history,	policy	process,	policy	environmental	and	policy	actors,	

the	principles	and	the	practices	of	planning,	the	managing	of	

policy	and	plan,	and	the	characteristics	of	 	public	policy	and	

planning	in	Thailand	at	the	national,	regional	and	local	levels	

	 1707	479	 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)	

  International Environmental Law

	 	 หลกัการและความรูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	

องค์การระหว่างประเทศ	กฎหมายระหว่างประเทศ	หลักการและความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต	ิ

สนธิสัญญา	 กรรมสาร	 ความตกลง	 การประชุม	 อนุสัญญา	 ปฏิญญา	

แถลงการณ์ร่วม	กติกาสัญญา	พิธีสาร	ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 Principles	 and	 knowledge	 of	 international	 

relations,	 international	 organizations	 international	 law	 

knowledge	of	the	principles	and	laws	related	to	the	environment	

and	 natural	 resources,	 treaty	 of	 karma	 agreement	 joint	 

declaration	 on	 the	 convention	 treaty	protocol	 agreement	 on	

environment	and	natural	resources

	 1707	480	 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 3(3-0-6)	

  Forest Resources and Wildlife Law

	 	 หลักการและความรู ้ เ ก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 

ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 พระราชบัญญัติป่าไม้	 พระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต	ิพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า	 พระราชบัญญัติงาช้าง	 อนุสัญญาว่าด้วยการค้า 

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

	 	 Principles	and	knowledge	of	environmental	 law,	

the	 forest	and	wildlife,	 forest	act,	national	parks	act,	national	

forest	 wildlife	 preservation	 act	 and	 protection	 act	 ivory	 

convention	on	international	trade	in	wildlife	species	and	plants	

that	are	endangered

	 1707	481	 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อมศึกษา

  Geographic Information System for 

  Environmental Education

	 	 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์	กระบวนการทาง

เทคนคิ	หรอืวชิาการสมยัใหม่ทีใ่ช้คอมพวิเตอร์มารวบรวมจดัเกบ็	วเิคราะห์	

และจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 	 ซึ่งสามารถระบุถึงต�าแหน่งหรือสถานที่

ภาคพื้นดินได้อย่างถูกต้อง	

	 	 Application	 of	 geographic	 information	 system,	

technical	 process,	 or	 current	 knowledge	 to	 collect,	 to	 keep,	

analysis	 an	 data	management	 in	 using	 computer	 that	 are	

specify	to	use	correct	geographic	position,	for	example	resource	

data	management	for	environmental	education

	 1707	482	 การจัดการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)	

  Training Management for 

  Environmental Education

	 	 แนวคิดและความส�าคัญในการฝึกอบรม	ความจ�าเป็นใน

การฝึกอบรม	การวางแผน	การฝึกอบรม	กระบวนการ	ขั้นตอน	เครื่องมือ

ท่ีใช้ในการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา	 การจัดท�าโครงการและหลักสูตร 

ฝึกอบรม	การบริหารโครงการฝึกอบรม	การประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมินผล	การจัดท�ารายงานการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

	 	 Concept	 and	 importance	 of	 training,	 need	 for	

training,	training	plan,	process,	step,	tools	used	in	training	for	

environmental	education,	preparation	of	projects	and	training	

courses,	project	management	training,	evaluation,	instruments	

used	in	the	evaluation,	preparation	of	training	for	environmental	

education

	 1707	483	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

  Research for Development 

  Environmental Education Learning

	 	 ความหมายและหลักการวิจัย	 รูปแบบการวิจัยเพื่อ

พฒันาการเรยีนรู	้กระบวนการวจิยั	การออกแบบการวจิยั	สถติเิพือ่การวจิยั	

การวางแผนการวิจัย	การเขียนรายงานการวิจัย	การศึกษาค้นคว้า	และน�า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้	 ฝึกปฏิบัติการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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	 	 Meaning	and	primary	research	study	design	for	

learning,	 research	 process	 Research	 design	 statistics	 for 

research,	planning	writing	research	report	study	the	results	were	

used	 to	develop	 the	 curriculum,	 research	 training	 classes	 to	

improve	learning

	 1707	484	 การประกันคุณภาพการศึกษาส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อมศึกษา		 					

  Quality Assurance in Education for 

  Environmental Education

	 	 แนวคิด	หลักการ	และกระบวนการในการประกันคุณภาพ

การศกึษาด้านวชิาการ	หลักสูตร	ผูส้อน	และผูเ้รยีนตามมาตรฐานการศกึษา

แต่ละระดับ	 เพื่อน�าไปสู่คุณภาพของผลผลิต	 ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัย	

ตัวชี้วัดและระบบการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ	

(Total	Quality	Management	-	TQM)	การวิเคราะห์และประยุกต์หลัก

การบริหารคณุภาพแบบเบด็เสรจ็ทางธรุกจิมาพฒันาองค์การทางการศกึษา	

ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย	ศึกษาแนวคิด

และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมาย

การศึกษา	บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา

	 	 Concepts,	principles	and	processes	for	ensuring	

the	quality	of	education,	academics,	curriculums,	teachers	and	

learners	according	 to	 the	educational	standards	of	each	 level	

leading	to	the	of	educational	standards	meet	academic	standards	

at	 each	 level,	 analyze	 factors,	 indicators	 and	measurement	

system,	total	quality	management,	analyze	and	apply	business	

TQM	in	educational	context	suitable	for	Thai	social	context	and	

circumstances,	study	concepts	of	educational	quality	according	

to	Thailand	 registration,	 administrator’s	 role	 in	 educational	

quality	assurance

	 1707	485	 ครูสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

  Environmental Education Teacher 

	 	 ความหมาย	 ความส�าคัญของครูและวิชาชีพครู	 บทบาท	

หน้าที่	และภาระงานของครู	พัฒนาการของวิชาชีพครู	คุณลักษณะของครู

ที่ดี	 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู	 การเสริมสร้างศักยภาพและ

สมรรถภาพความเป็นครูสิ่งแวดล้อมศึกษา	การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	

และการเป็นผู้น�าทางวิชาการ	เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู	จรรยาบรรณของ

วิชาชีพครู	

	 	 Importance	 and	 definition	 of	 teacher	 and	 

profession,	teachers’	roles,	authorities,	and	tasks,	development	

of	teacher	profession,	teacher	traits,	positive	vision	to	promote	

teacher	 profession,	 environmental	 education	 teacher	 

competency,	 educated	personalities,	 academic	 leaderships,	

teacher	criterion,	teacher	morals

	 1707	486	 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environment Good Governance

	 	 ความหมายและแนวคิดเกีย่วกบัธรรมาภบิาล	หลกัการของ

ธรรมาภิบาล	 ธรรมาภิบาลกับประกอบการธุรกิจ	 การด�าเนินธุรกิจกับ 

ความห่วงใยสงัคม	ชมุชน	และสิง่แวดล้อม	นโยบายการรบัผดิชอบต่อสงัคม	

ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 ชุมชนสัมพันธ	์

สิทธิมนุษยชน	การต่อต้านการทุจริต	กรณีศึกษาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ในธุรกิจไทย

	 	 The	definition	and	concepts	of	good	governance,	

the	 principles	 of	 good	 governance,	 good	 governance	with	 

business	 owners,	 the	 business	 community	with	 social	 and	 

environmental	concerns,	policy	on	corporate	social	responsibility	

cooperation	with	 stakeholders	 business	 ethics	 community	 

relations,	 human	 rights,	 anti	 corruption,	 a	 case	 study	 of	 

environment	good	governance	in	Thailand

	 1707	487	 การสื่อสารส�าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)	

  Communication for Environmental 

  Education

	 	 หลักการ	แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร	และระบบเครือข่าย

เทคโนโลยเีพือ่การส่ือสาร	เครือ่งมอืและเทคนคิ	กระบวนการสือ่สารมวลชน

สิ่งแวดล้อมศึกษา	 อิทธิพลของการสื่อสารต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลและ 

ค่านยิมท่ีมผีลกระทบต่อปรมิาณและคณุภาพสิง่แวดล้อม	การรบัส่งข้อมลู

และการเชื่อมโยงเครือข่าย

	 	 The	concept	of	communication	and	networking	

technologies	 for	 communication,	 tools	 and	 techniques	 the 

environmental	study	journalism	the	influence	of	communication	

on	personal	behavior	and	values	 that	affect	 the	quantity	and	

quality	of	the	environment,	data	transfer	and	networking

	 1707	488	 การผลิตข่าวสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental News Production

	 	 หลักการและแนวคิดการท�าข่าวสาร	 ข่าวหนังสือพิมพ	์ 

การรวบรวมข้อมูลแหล่งข่าว	 การออกแบบและการเขียนข่าว	 ตลอดถึง 

การประชาสัมพันธ์	ข่าวสารต่างๆ	

		 	 Principle	 and	 concept	 on	 news,	 news	 paper,	 

information	 collection	 for	 news	 source,	 news	 design	 and	 

writing	and	many	news	republication		
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	 1707	489	 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

  Environmental Psychology

	 	 หลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาเกี่ยวกับกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม	 แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยา

ส่ิงแวดล้อม	 การรับรู ้ความคิด	 ความเข้าใจและการประเมินเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล้อม	บทบาทและความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดล้อมทางกายภาพกบั

พฤติกรรมมนุษย์	 ผลของการรับรู้และการเรียนรู้ท่ีมีต่อพฤติกรรมมนุษย์

ในสภาพแวดล้อม	อทิธพิลของสภาพแวดล้อมต่อพฤตกิรรมมนุษย์	อทิธพิล

ของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

	 	 The	 basic	 principles	 of	 psychology	 about	 the 

interaction	between	humans	and	the	environment,	concepts	and	

theories	 of	 environmental	 psychology	get	 ideas	understanding 

and	assessment	 on	 the	 environment,	 roles	 and	 relationships	

between	 the	physical	 environment	 and	human	behavior,	 the	

effect	 of	 recognition	 and	 learning	 behavior	 in	 the	 human	 

environment,	 the	 influence	 of	 the	 environment	 on	 human	 

behavior,	human	influence	on	the	environment

	 1707	490	 นโยบายและการวางแผนส่งเสริมคุณภาพ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อม

  Policy and Plans Promoting 

  Environmental Quality 

	 	 การวิ เคราะห์และประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันและอนาคต	นโยบายและการวางแผนเบื้องต้น	หลักการและ

กระบวนการวางแผน	นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อมศึกษาในอดีต

และปัจจุบัน	 การจัดท�านโยบายและแผนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม		

	 	 Analyzing	 and	 assessing	 current	 and	 future	 

conditions	of	environment	policy	and	planning	basics,	principles	

and	planning	process,	policy	and	planning	former	and	future	of	

environmental	 education,	 preparation	 of	 plans	 and	policy	 of	

environmental	quality	and	environmental	action	plan

	 1707	491	 การควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		 3(3-0-6)

  Control Garbage and Sewage

	 	 นิยามแหล่งก�าเนิด	คุณสมบัติและองค์ประกอบของขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	การเก็บ

รวบรวม	การขนถ่าย	การก�าจัด	และการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล	การลดและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

มาตรการการจัดการขยะมูลฝอย	 เทคโนโลยีหลักการเพื่อการควบคุม

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 	 Definitions,	sources,	properties	and	components	

of	garbage	and	sewage,	quantity	of	garbage	and	sewage,	plan	

and	management	 for	 collecting,	 transferring	 and	disposal	 of	

garbage	and	sewage,	reduce	and	utilize	garbage	and	sewage,	

measure	of	garbage	and	sewage	management,	technology	for	

control	garbage	and	sewage	management

	 1707	492	 การจัดการระบบควบคุมขยะมูลฝอย	 3(3-0-6)

	 	 และสิ่งปฏิกูล

  Control System Management of Solid 

  Waste and Sewage

	 	 การวิเคราะห์ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 การใช้ 

เครื่องมือวิเคราะห์ขยะมูลฝอย	ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม	กฎหมาย	

การตรวจสอบมลพิษ	การวางแผนป้องกันและจัดการ	 การลด	การฟื้นฟู

สภาพ	การจดัการองค์กรรบัผดิชอบในการจดัการระบบควบคมุขยะมลูฝอย

และสิง่ปฏกิลู	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการระบบควบคมุขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

	 	 Analysis	 of	 the	 problem	 of	 solid	 waste	 and	 

sewage,	 analytical	 instruments	 solid	 waste,	 impact	 to	 

environment,	law,	pollution	monitoring,	defense	planning	and	

management,	 reduction,	 restoration,	 enterprise	management	

responsibilities	 in	 control	management	 of	 solid	waste	 and	 

sewage,	participation	of	citizens	in	the	control	management	of	

solid	waste	and	sewage

	 1707	493	 การควบคุมของเสียอันตราย	 3(3-0-6)

  Control of Hazardous Waste

	 	 นิยามแหล่งก�าเนิด	 คุณสมบัติและองค์ประกอบของเสีย

อนัตราย	ปริมาณการเกิดขยะของเสยีอนัตราย	การเกบ็รวบรวม	การขนถ่าย	

การก�าจัด	 และการวางแผนการจัดการขยะของเสียอันตราย	การลดและ 

การใช้ประโยชน์จากขยะของเสยีอนัตราย	มาตรการการจดัการขยะมลูฝอย	

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะของเสียอันตราย

	 	 Definitions,	sources,	properties	and	components	

of	 hazardous	waste,	 quantity	 of	 hazardous	waste,	 plan	 and	

management	 for	 collecting,	 transferring	 and	 disposal	 of	 

hazardous	waste,	reduce	and	utilize	hazardous	waste,	measure	

of	 hazardous	waste	management,	 technology	 for	 hazardous	

waste	management

	 1707	494	 การจัดการระบบควบคุมของเสียอันตราย	 3(3-0-6)

  Control System Management of 

  Hazardous Waste

	 	 การวิเคราะห์ปัญหาของเสียอันตราย	 การใช้เครื่องมือ

วิเคราะห์ของเสียอันตราย	 ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม	 กฎหมาย	 

การตรวจสอบมลพิษ	การวางแผนป้องกันและจัดการ	 การลด	การฟื้นฟู
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สภาพ	 การจัดการองค์กรรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมของเสีย

อันตราย	และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและควบคุมของ

เสียอันตราย	

	 	 Analysis	 of	 the	 problem	 of	 hazardous	waste,	 

analytical	instruments	hazardous	waste,	impact	to	environment,	

law,	pollution	monitoring,	defense	planning	and	management,	

reduction,	restoration,	enterprise	management	responsibilities	

in	 control	management	 of	 hazardous	waste,	 participation	 of	

citizens	in	the	control	management	of	hazardous	waste

	 1707	495	 การควบคุมมลพิษทางน�้า	 3(3-0-6)

  Control of Water Pollution

	 	 ความหมายของมลพิษทางน�้า	การศึกษาองค์ประกอบของ

มลพิษทางน�้า	 ประเภทและแหล่งก�าเนิดมลพิษทางน�้า	 หลักการควบคุม

มลพิษทางน�้า	 เทคโนโลยีการควบคุม	การบ�าบัด	มาตรการทางสังคมใน 

การควบคุมมลพิษทางน�้า	

	 	 Definition	 of	 water	 pollution,	 educational	 

component	 of	water	 pollution,	 category	 and	water	 pollution	

source,	water	pollution	control	principles,	control	 technology,	

therapy,	social	measures	control	water	pollution

	 1707	496	 การจัดการระบบควบคุมมลพิษทางน�้า	 3(3-0-6)

      Control System Management of 

  Water Pollution

	 	 ลักษณะเฉพาะของระบบควบคุมมลพิษทางน�้า	การเลือก

ระบบควบคุมน�้าเสียให้เหมาะกับสภาพพื้นที่	 การวางแผนจัดการคุณภาพ

น�้า	 การออกแบบระบบบ�าบัดมลพิษทางน�้า	 การติดตามและตรวจสอบ

คุณภาพน�้าเสียระหว่างการบ�าบัดและคุณภาพน�้าทิ้ง

	 	 Characteristics	of	water	pollution	control,	choosing	

a	 sewage	 system	 to	 suit	 local	 conditions,	 water	 quality	 

management	planning,	design	of	treatment	systems	for	water	

pollution,	tracking	and	monitoring	water	quality	during	therapy	

and	effluent	quality	

	 1707	497	 การควบคุมมลพิษทางเสียง	 3(3-0-6)

	 	 และความสั่นสะเทือน

  Control of Noise Pollution and Vibration

	 	 ความหมาย	ประเภท	ลักษณะ	คุณสมบัติต่างๆ	ของมลพิษ

ทางเสียง	 และความส่ันสะเทือน	หลักการและเทคนิคการตรวจวัดมลพิษ

ทางเสียงและความสั่นสะเทือน	การใช้เครื่องมือในการตรวจวัดเสียง	และ

ความสั่นสะเทือน	และการประเมินผลความหมาย	ผลกระทบต่างๆ	 จาก

มลพิษทางเสียง	และความสั่นสะเทือน	แนวทางการจัดการและเทคโนโลยี

การควบคุมมลพิษทางเสียง	และความสั่นสะเทือน

	 	 Types,	characteristics	of	 the	properties	of	noise	

and	vibration	pollution,	principles	and	techniques	of	measuring	

noise	and	vibration	pollution,	use	tools	to	measure	noise	vibration	

pollution	and	evaluation	of	the	impact	of	various	means	of	noise	

and	vibration	pollution,	guidelines	for	management	and	pollution	

control	technology	of	noise	and	vibration	pollution	

	 1707	498	 การจัดการระบบควบคุมมลพิษทางเสียง	 3(3-0-6)

	 	 และความสั่นสะเทือน

  Control System Management of Noise 

  Pollution and Vibration

	 	 แหล่งก�าหนดเสียง	ความสั่นสะเทือน	ผลกระทบ	ทฤษฎี

และหลกัการในการวดั	กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	การจดัการระบบควบคมุมลพิษ

ทางเสยีงและความสัน่สะเทือน	การติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

ทั้งในสถานประกอบการและชุมชน

	 	 Sources	 noise,	 vibration,	 the	 theory	 and	 

principles	 of	 measurement,	 relevant	 law	 and	 regulation,	 

control	management	of	noise	pollution	and	vibration,	monitoring	

and	surveillance	in	the	workplace	and	the	community

	 1707	499	 การควบคุมมลพิษทางอากาศ		 3(3-0-6)

  Control of Air Pollution  

	 	 ความหมายและนิยามของมลพิษทางอากาศ	แหล่งก�าเนิด	

กลุม่และประเภทมลพษิทางอากาศ	คณุสมบตัทิางกายภาพ	เคม	ีและชวีภาพ	

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต	ปรากฏการณ์มลพิษทางอากาศท่ีส�าคัญท่ีส่ง

ผลต่อสิ่งแวดล้อมโลก	การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 และมาตรฐาน

การควบคุมมลพิษทางอากาศ	การเก็บตัวอย่างสารพิษในอากาศ	

	 	 Meaning	and	definition	of	air	pollution,	genesis,	

groups	and	types	of	air	pollution,	physical	properties,	chemical	

and	biological	which	affect	 the	creatures,	phenomenon	of	air	

pollution	important	affect	the	global	environment,	environmental 

enforcement	and	standards	 for	air	pollution	control,	sampling	

toxins	in	the	air	

	 1707	400	 การจัดการระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ		 3(2-2-5)

  Control System Management 

  of Air Pollution  

	 	 การตรวจวัด	 วิเคราะห์และประมาณมลพิษทางอากาศใน

บรรยากาศ	แหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อการแพร่กระจายของ

มลพิษในบรรยากาศ	การจัดการระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ	หลักการ

ควบคุมทางวิศวกรรม	การเลือกใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ในการบ�าบัดและ 

ลดมลพิษอากาศเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 Sensing,	 analysis	 and	 of	 air	 pollution	 in	 

atmosphere	 genesis	 air	 pollution	 affect	 the	 spread	 of	 

pollutants	in	the	atmosphere,	management,	air	pollution	control	

systems,	engineering	control,	use	of	new	technologies	for	the	

treatment	and	reduce	air	pollution	effectively

5.	 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต 

	 เลือกตามที่ระบุไว ้ในหลักสูตรนี้ 	 หรือรายวิชาอื่นๆ	 ที่ เป ิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ว่าง



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)

1.  ปรัชญา ความส�าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1.1 ปรัชญา

	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2 ความส�าคัญ

	 	 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		ได้พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนอยู่เดิมตั้งแต่ป ี

การศึกษา	 2554	 	 เป็นต้นมา	พบว่ามีหลายส่วนของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งความต้องการของผู้เรียนและ 

ผลการเรยีนที	่สกอ.	ก�าหนด	และทกัษะในศตวรรษท่ี	21	อกีทัง้ยงัมเีนือ้หาซ�า้ซ้อนกนัในบางรายวชิา	และท่ีส�าคญัโครงสร้างของหลักสูตร

ยังไม่ได้มุ่งส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร		

	 	 ส�านักศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงร่วมมือกับคณะต่าง	 ๆ	ที่จัดการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 โดยมุ่งสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ 

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ	ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 

มทีกัษะทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติในศตวรรษที	่21	ซึง่ต้องมอีงค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นตามยุค	มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	มีทักษะ

ชีวิตและการท�างาน	ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากล	และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิ	

	 	 เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายข้างต้น	ส�านกัศกึษาท่ัวไปจงึได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ	ไว้	5	ประการ	

ดังนี้	

	 	 1.	 ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.) 

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 2.	 ปรบัปรงุเป้าประสงค์และขอบเขตของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความหมายและผลการเรยีนรูข้องหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

	 	 3.	 ให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพื่อเสริมทักษะชีวิตใน 

การประกอบอาชีพในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/คณะ

	 	 4.	 เพิ่มรายวิชา	 ”1	หลักสูตร	 1	 ชุมชน„	และจัดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 โดยจัดการเรียน 

การสอนแบบบรูณาการกบัโครงการ	1	หลกัสตูร	1	ชมุชน	เพือ่พฒันานิสิตให้เป็นท่ีพึง่ของสังคมและชมุชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

	 	 5.	 ปรับปรุงค�าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาให้เชื่อมโยง	ส่งเสริม	หรือบูรณาการกัน	 โดยไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน

กัน

	 โดยจัดให้มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองเป็นล�าดับ	 และ

เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาต่างๆ	ร่วมกัน	 โดยก�าหนดความหมายของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปให้เป็นกรอบแนวคิดหลักที่เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเสนอไว้	ดังนี้	

	 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	หมายถงึ	หมวดวิชาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	มคีวามรูร้อบ	รูก้ว้าง	เข้าใจ	และเหน็คุณค่า

ของตนเอง	ผู้อ่ืน	สงัคม	ศลิปวฒันธรรม	และธรรมชาต	ิใส่ใจต่อความเปลีย่นแปลงของสรรพสิง่	พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ด�าเนนิชวีติ

อย่างมีคุณธรรม	พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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	 และก�าหนดผลการเรยีนรูข้องหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	9	ประการ	ให้สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรยีนตามกรอบแนวคิด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เสนอโดยเครือข่ายการศึกษาทั่วไป	ดังนี้	

	 	 1.	 มคีณุธรรมจรยิธรรมในการด�าเนินชวีติ	บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	ตระหนักและส�านกึในความเป็นไทย

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ

สามารถประยุกต์ใช้	 เพ่ือน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง	 และช่วยเหลือผู้อ่ืน	 สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และความพอเพียง	 เป็นแบบอย่างที่ดีได้	 สามารถอธิบายถึงคุณค่าและความส�าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย	โดยเฉพาะในเรื่อง 

ศลิปวัฒนธรรม	การใช้ภาษา	การแต่งกาย	และกริยิามารยาทอนัดีงาม	รวมท้ังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที	มีความภูมิใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	 	 2.	 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ	

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา	แนวคิดและองค์ความรู้ของศาสตร์หลักสากล	อันน�าไปสู่ความเข้าใจ

ธรรมชาติ	และปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล	

	 	 3.	 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 	 หมายถึง	มคีวามรูค้วามเข้าใจในตนเอง	มนษุย์ในฐานะปัจเจก	สงัคม	ศลิปะ	และวฒันธรรม	เคารพและเหน็คณุค่า

ของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต	 ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเม่ืออยู่ในสภาวะแห่งดุลยภาพท่ี

ยอมรับได้ของหุ้นส่วนนั้นๆ

	 	 4.	 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 หมายถึง	ทักษะส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือความสามารถในการประเมินตนเองและก�าหนดเป้าหมายที่

ต้องการพัฒนา	ซึ่งอาจเป็นการเรียนเพื่อรู้	เรียนเพื่อท�าได้	เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น		และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย	จิตใจ	

ความเฉลียวฉลาด	ความอ่อนไหว	ความมีสุนทรียะ	และมิติทางจิตวิญญาณ	(Learning	to	be)	ส่วนความสามารถที่จะช่วยให้บรรลุ 

เป้าหมายคือทักษะการวางแผน	และด�าเนินการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย	 ทั้งในและนอกระบบสถาบัน

การศึกษา

	 	 5.	 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 	 หมายถึง	สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	ในเชิงเหตุผล	รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง	ๆ	 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมปีระสทิธภิาพ	สามารถเลอืกวธิคีดิพิจารณาทีเ่หมาะสมต่อประเดน็ปัญหาหนึง่ๆ	ไม่ว่าจะด้วยการ

คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แสดงการประเมินข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือและให้ข้อสรุปอันจะน�าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม	สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อนและสามารถให้แนวทางแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ได้	 	 สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนา 

ตนเองอย่างเป็นขั้นตอน	 เป็นเหตุเป็นผล	พิจารณาด้วยใจใคร่ครวญตามหลักความจริง	ความดี	และความงาม	จนเกิดปัญญาส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

	 	 6.	 มีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 	 การมจีติอาสา	คอื	การมคีวามเอาใจใส่	กระตือรอืร้นท่ีจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา/แก้ปัญหาส่วนรวม/ชมุชน/

สังคม	ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท�าที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นบนพื้นฐานของความตั้งใจดี	เจตนาดี	และเป็นไปตามความสมัครใจ

ของตนโดยไม่มีการบังคับ

	 	 	 ส�านกึสาธารณะ	หมายถงึ	การทีบ่คุคลตระหนกัถงึความส�าคญัและเหน็คณุค่าของการแบ่งปัน	ดแูล	เอาใจใส่	รกัษา

สมบัติต่าง	ๆ	ที่เป็นของส่วนรวม	และไม่น�ามาเป็นของส่วนตน

	 	 	 การเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	คอื	การทีบ่คุคลสามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนเองและของสงัคม

ไทยและสังคมโลกได้	ใฝ่รู้	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม	และวิทยาการต่างๆ	พร้อมปฏิบัติตน

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม	ณ	เวลานั้นด้วยความกล้าหาญ	บนพื้นฐานคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	รวมทั้ง

เข้าใจ	ยอมรบั	และตระหนกัในคณุค่าและความเท่าเทยีมในศกัด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์	และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	พร้อมปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความเคารพ	ยุติธรรม	และเสมอภาค
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	 	 7.	 มีทักษะความรู้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ	 และมีทักษะในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก	่ 

การรักษาสุขภาพร่างกาย	การกิน	การอยู่	พักผ่อน	ออกก�าลังกาย	อารมณ์	จิตใจ	และด้านการท�างาน	การประกอบการ	เศรษฐกิจ	สังคม	

สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี

	 	 8.	 ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 	 สามารถใช้เทคโนโลยหีรอืวทิยาการสมยัใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการด�าเนินชวิีต	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการพัฒนาปัญญาความรู้	 ด้านต่างๆ	 และเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สืบค้นข้อมูล	 คัดกรอง	 รวบรวม	 วิเคราะห	์ 

และน�าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสมและซื่อสัตย์

	 	 9.	 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

	 	 	 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียน	และเลือกใช้รูปแบบการน�าเสนอ

ที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 1.			 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต	บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตระหนัก

และส�านึกในความเป็นไทย

	 	 2.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ

	 	 3.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 4.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 5.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 6.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 7.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้

เป็นอย่างดี

	 	 8.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 9.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2.1 จ�านวนหน่วยกิต    

	 	 รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของกระทรวงศึกษาธิการ		

กลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มภาษา

1.1	ภาษาอังกฤษ

1.2	ภาษาไทยและ

	 	 ภาษาอื่น	ๆ

-

3

3

6

4

2.	กลุ่มมนุษยศาสตร์

	 และสังคมศาสตร์

- 5 6

3.	กลุ่มวิทยาศาสตร์

	 และคณิตศาสตร์

- 5 6

4.	กลุ่มวิทยาศาสตร์		

	 สุขภาพและนันทนาการ

- 4 4

5.	กลุ่มสหศาสตร์ - 1 2

6.	กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม - 16 ไม่น้อยกว่า	2

รวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 37 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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รายวิชา
1 กลุ่มภาษา    10 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิต

	 0031	001	 การสนทนาภาษาอังกฤษ	 2(1-2-3)

	 	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 	 Daily	English	Conversation2

	 0031	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 	 Communicative	English

	 0031	003		 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย	 2(1-2-3)

	 	 	 เฉพาะด้าน

	 	 	 English	for	Specific	Purposes

 1.2  ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  4 หน่วยกิต

	 0031	004		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Academic	Communication

	 0031	005	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Aesthetic	Communication

	 0031	006		 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 2(2-0-4)

	 	 	 ASEAN	Languages	and	Cultures

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0032	001	 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา	 2(2-0-4)

	 	 	 Man,	Civilization	and	Religions

	 0032	002		 กฎหมายและจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 	 Laws	and	Morality

	 0032	003		 ศิลปะวิจักษ์		 2(2-0-4)

	 	 	 Art	Appreciation

	 0032	004		 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้		 2(2-0-4)

	 	 	 Humanity	and	Learning

	 0032	005		 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 2(2-0-4)

	 	 	 Philosophy	of	Sufficiency	Economy

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0033	001		 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา		 2(2-0-4)

	 	 	 Concepts	of	Science	and	Philosophy

	 0033	002		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2(2-0-4)

	 	 	 ในสังคมโลกาภิวัตน์

	 	 	 Science	and	Technology	in

	 	 	 Globalized	Society

	 0033	003	 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา	 2(2-0-4)

	 	 	 ท้องถิ่น

	 	 	 Natural	Resources	and	Local	Wisdoms

	 0033	004		 เทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)

	 	 	 Information	Technology

	 0033	005	 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ	 2(2-0-4)

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Applications		of		Mathematics		

	 	 and		Statistics		in		Daily		Life

4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ  4 หน่วยกิต

	 0034	001	 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 	 Personal	and	Community

	 	 	 Health	Care

	 0034	002		 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 	 Consumption	for	Life	Quality

	 0034	003		 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ		 2(2-0-4)

	 	 	 คุณภาพชีวิต

	 	 	 Drug	and	Health	Products	for

	 	 	 life	quality

		 0034	004	 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Exercise		for		Health		

5. กลุ่มสหศาสตร์   2 หน่วยกิต

	 0035	001		 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	2(1-2-3)

	 	 	 One	Program	One	Community

6.  กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม  2 หน่วยกิต

	 0036	001		 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Korean	for	Communication

	 0036	002		 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Japanese	for	communication

	 0036	003		 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Chinese	for	Communication

	 0036	004		 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 French	for	Communication

	 0036	005		 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก		 2(2-0-4)

	 	 	 Geography	and	Global	Issues

	 0036	006	 ภาวะผู้น�า		 2(1-2-3)

	 	 	 Leadership
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	 0036	007	 นวัตกรรมและการเป็น		 2(2-0-4)

	 	 ผู้ประกอบการใหม่

	 	 Innovation	and	New	Entrepreneurship

	 0036	008		 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

	 	 Meditation	for	Life	Progress

	 0036	009		 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ		 2(1-3-2)

	 	 Mind	Power	for	Successful	Wisdom

	 0036	010	 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก		 2(1-3-2)

	 	 Vipassana	and	World	Awareness

	 0036	011	 พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 Buddhism	and	Living

	 0036	012	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer		for		Communication

	 0036	013	 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Myanmar		for		Communication

	 0036	014	 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Laos		for		Communication

	 0036	015	 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Vietnamese		for		Communication

	 0036	016	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม	 2(1-2-3)

	 	 ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

	 	 English		for		Career		Preparation	
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ก-9

แสดงแผนการศึกษา
 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

รวม 8

   
ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

 

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

เลือกกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม 2

เลือกกลุมสหศาสตร 2

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มภาษา

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ

 0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Daily English Conversation

	 	 	 ทกัษะการฟังและการพดูโดยใช้ค�าศัพท์และส�านวน

ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันที่มีประสิทธิภาพ

	 	 	 Listening	and	speaking	skills	using	practical	

English	vocabulary	and	expressions	for	effective	daily-life	

communication

 0031 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

	 	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง

สังคมต่าง	ๆ	หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารและการใช้ค�าศัพท์ที่เหมาะสม

	 	 	 English	usage	for	communication	in	various	

social	context;	communication	functions	of	language	and	

appropriate	vocabulary	use

 0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย  2(1-2-3)

   เฉพาะด้าน

   English for Specific Purposes

	 	 	 ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเชงิวชิาการ

และการท�าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน

	 	 	 Skills	 in	 using	 English	 for	 academic	 

communication	 and	 comprehension	 in	 a	 specific	 field 

of	study

 1.2 ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

 0031 004  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  2(2-0-4)

   Thai for Academic Communication

	 	 	 ลกัษณะของภาษาเชงิวชิาการ	ทกัษะการใช้ภาษาไทย 

เพือ่วตัถุประสงค์ทางวชิาการในบรบิททางสงัคมเพือ่การสือ่สารอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิผลในโลกยุคปัจจุบัน

	 	 	 Characteristics	of	academic	language,	skills 

in	 using	Thai	 for	 academic	 purposes	 in	 various	 social 

context	 for	 appropriate	 and	 effective	 communication	 at 

present	age

 0031 005  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4)

   เชิงสุนทรียภาพ

   Thai for Aesthetic Communication

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุนทรียภาพ 

สุนทรียภาพทางภาษา	กลวิธีการสร้างสรรค์และการสื่อสารภาษาที่มี 

ความงาม	 แนวทางพิจารณาความงามทางภาษาทั้งร้อยแก้ว	 และ 

ร้อยกรอง	ศกึษากวนีพินธ์และบทประพนัธ์เชงิสร้างสรรค์เพือ่ให้มอง 

เห็นศิลปะภาษา	มโนทัศน์	ค่านิยม	และพลังแห่งภาษา

	 	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 aesthetics, 

language	 aesthetics,	 strategies	 for	 creating	 and 

communicating	 aesthetic	 language,	ways	 to	 examine 

language	aesthetic	both	in	poems	and	creative	writing	to 

see	language	art,	concepts,	values,	and	power	of	language

 0031 006 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  2(2-0-4)

   ASEAN Languages and Cultures

	 	 	 ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม 

อาเซยีน	ความหลากหลายของภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ลกัษณะ 

ร่วมและลกัษณะเฉพาะด้านความคดิ	ค่านยิมซึง่แสดงออกผ่านภาษา 

วรรณกรรม	และงานเขียน

	 	 	 Knowledge	 and	understanding	 of	ASEAN 

languages	and	cultures,	diversity	of	languages	in	ASEAN 

countries,	shared	and	unique	characteristics	of	ideas	and 

values	expressed	through	language,	literature,	and	writing

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 0032 001  มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา  2(2-0-4)

   Man, Civilization and Religions

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์และสังคม	 พัฒนาการและ 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

ในมิติทางสังคม	 ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 

ความเชื่อ	 ลัทธิและศาสนา	ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์

และสังคม

	 	 	 Nature	of	human	and	society,	development 

and	relationships	of	mankind	in	various	civilizations	and 

cultures	on	perspective	of	social,	history,	culture,	economy, 

politics,	 beliefs,	 doctrines,	 and	 religions	 affecting	belief, 

concepts	and	practices	of	human	and	society
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 0032 002  กฎหมายและจริยธรรม  2(2-0-4)

   Laws and Morality

	 	 	 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายในการด�ารงตนในสังคม 

ความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่หลักประชาธิปไตยการใช  ้

เหตุผล	 พัฒนาการของการคิดใช้เหตุผล	 รูปแบบของการใช้เหตุผล 

แนวการใช้เหตุผลทางปรัชญา	 หลักจริยธรรมที่ส�าคัญเพื่อเข้าใจ 

ตนเอง	ผู้อื่นและสังคม

	 	 	 Knowledge	 of	 Law	 for	 living	 in	 society, 

citizenship,	role	and	responsibility,	democratic	principle, 

reasoning,	development	of	reasoning	thought,	 formats	of 

reasoning,	ways	 of	 philosophical	 reasoning,	 important 

morality	for	understanding	oneself,	others,	and	society

 0032 003  ศิลปะวิจักษ์  2(2-0-4)

   Art Appreciation

	 	 	 สุนทรียศาสตร์ความซาบซึง้ทางความงามและคณุค่า 

ของธรรมชาติ	 งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ	 ทัศนศิลป์	 การละคร	 

ศิลปะการแสดง	 งานศิลปหัตถกรรม	ดนตรี	ลักษณะดนตรีพื้นบ้าน	

ดนตรีกลุ ่มประเทศอาเซียน	 และดนตรีตะวันตกความเชื่อมโยง 

ทางสุนทรียศาสตร์

	 	 	 Aesthetics,	appreciation	of	beauty	and	value 

of	nature,	creative	art,	visual	art,	drama,	performancing	art, 

handicrafts,	music,	folk	music,	ASEAN	and	Western	music, 

aesthetic	connections

 0032 004  ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้  2(2-0-4)

   Humanity and Learning

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้	 การจูงใจและ 

พฤตกิรรมของมนษุย์	กระบวนการจติตปัญญาศกึษา	สนุทรยีสนทนา 

การพัฒนาจติเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติ	การเรยีนรูเ้พือ่การเปล่ียนแปลง 

ตนเองจากภายใน	การคิดแบบองค์รวมการปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่

	 	 	 Nature	of	human	and	 learning,	motivation 

and	human	behavior,	contemplative	educational	processes, 

dialogue,	mind	development	 for	 quality	 of	 life,	 learning 

paradigms	 for	 emphasizing	 inner	 self	 development, 

holistic	paradigms,	self-adaptation	to	modern	society

 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)

   Philosophy of Sufficiency Economy  

	 	 	 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาล

ที่	 9	 ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน	ที่มา	 ความหมายและ 

หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	 เกษตรทฤษฎีใหม่		

เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 	 Biography		of		His		Majesty		King		Bhumibol		

Adulyadej,		king’s		wisdom		and		work		principles,		origin,		

meaning,		and		principle		of		the		philosophy		of		sufficiency		

economy,		applications		in		daily		activities,		new		theory		of		

agriculture,		economics		and		Sufficiency,		philosophy		of		

sufficiency		economy		for		community		development		and		

sustainable		development

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0033 001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา  2(2-0-4)

   Concepts of Sciences and Philosophy

	 	 	 ธรรมชาติของปรัชญา	 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์แนวคิดพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์	 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

ในการด�ารงชีวิต

	 	 	 Nature	 of	 philosophy,	 nature	 of	 science; 

difference	between	philosophy	and	science;	Basic	idea	in 

science;	application	of	basic	scientific	idea	for	living

 0033 002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(2-0-4)

   ในสังคมโลกาภิวัตน์

   Science and Technology in

   Globalized Society

	 	 	 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในสังคมโลกาภิวัตน์	 บทบาทของวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีต่อ 

คุณภาพชีวิต	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการด�าเนินชีวิต

	 	 	 Advanced	 of	 science	 and	 technology	 in 

globalized	 society,	 role	 of	 science	and	 technology	 in	 life 

quality,	 analysis	 and	 synthesis	 of	 information	and	news 

from	media,	applications	of	scientific	knowledge	for	living
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 0033 003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา  2(2-0-4)

   ท้องถิ่น

   Natural Resources and Local Wisdoms

	 	 	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์	 มลภาวะ	 การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 Natural	 resources	 and	 environment, 

biodiversity	 and	 utilization,	 pollution,	 climate	 change, 

conservation	 of	 natural	 resource	 and	 environment,	 local 

wisdom	and	integration	with	science	and	technology

 0033 004  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2(2-0-4)

   Information Technology

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มัลติมีเดีย	 เทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศและการน�าไปใช้	การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน	สารสนเทศ	การสืบค้นสารสนเทศ	การใช้สารสนเทศ

ตามกฎหมายและจริยธรรม

	 	 	 Information	technology,	multimedia,	geoin-

formatics	 system	 technology	 and	 applications,	 use	 of 

essential	 computer	 software,	 information,	 information 

retrieval,	information	usage	conforming	to	laws	and	ethics

 0033 005 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ 2(2-0-4)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Applications  of  Mathematics  

   and  Statistics  in  Daily  Life

	 	 	 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์	 	 คณิตศาสตร์ประยุกต์

เบือ้งต้นในชวิีตประจ�าวัน		คณติศาสตร์ทางธุรกิจและการเงนิ		การน�า

เสนอข้อมูลทางสถิติและการน�าไปใช้ในการตัดสินใจ

	 	 Nature		of		mathematics,		elementary		application		

of		mathematics		in		daily		life,		mathematics		in		business		

and		finance,		statistical		data		presentation		and		statistical		

data		for		decision-making

4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

 0034 001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน  2(2-0-4)

   Personal and Community Health Care

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุขภาพ	 อนามัย 

ส่วนบุคคล	 การดูแลสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน	 การดูแล 

สุขภาพกายและใจ	 วิถีสุขภาพทางเลือกในชุมชน	 ปัจจัยส�าคัญที่มี 

ผลต่อสขุภาพ	เพศศกึษา	พฒันาการทางเพศ	การควบคมุและป้องกนั 

โรค	การเสริมสร้างสุขภาพ	การวางแผนครอบครัว

	 	 	 Meaning	and	significance	of	health,	personal 

hygein,	 family	 and	 community	 healthcare,	 body	 and 

mind	health	care,	alternative	health	style	 in	community, 

major	 factors	 effecting	 health,	 sex	 education,	 sexual 

development,	 disease	 control	 and	 prevention,	 health 

promotion,	family	planning

 0034 002  การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Consumption for Life Quality

	 	 	 การบริโภคและภาวะโภชนาการที่ดี	 การวิเคราะห์ 

และการประเมินคุณค่าในการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ 

อาหารต ่างวัฒนธรรม	 การจัดการผลกระทบที่ เกี่ยวข ้องกับ 

การบริโภค	สิทธิของผู้บริโภค	กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 Consumption	 and	good	nutrition,	 analysis 

and	evaluation	of	consumption	and	nutritional	value,	cross 

cultural	 food,	management	 of	 consumerism	 effects, 

consumer	 rights,	 laws,	 and	 organizations	 for	 consumer 

protection

 0034 003  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ  2(2-0-4)

   คุณภาพชีวิต

   Drug and Health Products for life quality

	 	 	 ความหมายของยา	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 การใช้ยา 

อย่างปลอดภัย	ความหมายและความส�าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 	 	 Meaning	 of	 drug,	 common	 home	 drugs, 

safety	 drug	 use,	meaning	 and	 significance	 of	 health 

products,	utilization	of	health	products
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 0034 004 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)

   Exercise  for  Health  

	 	 	 ห ลักการและความส� าคัญของสุ ขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย	 ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก�าลังกาย		 

การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	 	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การปลูกฝังเจตคติท่ีดีต ่อ 

การออกก�าลังกาย		โดยเลือกออกก�าลังกายหรือฝึกกีฬา	1	ประเภท		

	 	 	 Concepts		and		importance		of		health		and		

physical		fitness,		basic		principles		of		exercise,		exercise		

and		sports		for		health		promotion,		exercise		planning		and		

evaluation,		promoting		positive		attitude		towards		exercise,		

select		a		form		of		exercise		to		do		and		a		sport		to		play

5. กลุ่มสหศาสตร์

 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  2(1-2-3)

   One Program One Community

	 	 	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 อัตลักษณ์	 และเอกลักษณ์ของ 

หลักสูตร	คณะ	และมหาวิทยาลัย	ความหมายและความส�าคัญของ 

การเป็นที่พึ่งของสังคม	ความเป็นผู้น�า	การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา

ชุมชน	 เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

	 	 	 Philosophy,	vision,	and	identity	of	curriculum, 

faculty	and	university,	meaning	and	important	of	community 

supporter,	leadership,	collaborative	learning	for	community 

development,	 techniques	 and	 tools	 of	 participatory	 

community	learning,	academic	service	to	the	community

6. กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0036 001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

	 	 	 ค�าศัพท ์ 	 ส� านวนและบทสนทนาที่ ใช ้บ ่อยใน 

ชีวิตประจ�าวันเพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลี ข้ันพ้ืนฐาน	 เรียนรู ้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

	 	 	 Korean	vocabulary,	expressions,	conversations 

often	 used	 in	 daily	 life	 for	 basic	 communication, 

learning	of	culture	and	magnificent	customs

 0036 002  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็น 

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ 

เกี่ยวข้อง

	 	 	 Japanese	 Vocabulary,	 expressions	 and 

conversation	necessary	in	daily	life,	including	studies	on 

culture	and	magnificent	customs

 0036 003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

	 	 	 ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง

พยัญชนะ	สระ	วรรณยุกต์ภาษาจีน	(อักษร	Pinyin)	เส้นพื้นฐานของ

อักษรจีน	การทักทาย	การแนะน�าตัว	เครือญาติ	จ�านวนนับ	การบอก

เวลา	ห้องเรียนการเล่าเรียน	สถานที่ในมหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของ

ร่างกาย

	 	 	 General	characteristics	of	Chinese;	Roman 

alphabets	used	to	transcribe	sounds	of	Chinese	consonants, 

vowels	and	tones	(Pinyin),	basic	lines	of	Chinese	alphabets, 

greetings,	introducing,	counting,	time,	classroom	activity, 

studying,	places	in	university,	various	parts	of	body

 0036 004  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing 

for	daily	life	communication

 0036 005 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก 2(2-0-4)

   Geography  and  Global  Issues

	 	 	 แนวคดิทางภมูศิาสตร์ตามลกัษณะสถานที	่	ต�าแหน่ง

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โลก	 	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับ

สถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ		สังคม		การเมือง		การท่องเที่ยว

	 	 	 Concepts		of		geography		related		to		spatial		

characteristics,		 locations		related		to		world		geography,		

relationship		between		geography		and		global		economic,		

social,		political		and		tourism		issues
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 0036 006 ภาวะผู้น�า  2(1-2-3)

   Leadership

	 	 	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ความเป็นผู้น�า	 ลักษณะของ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์	 การเตรียมความพร้อมในการท�างานทักษะ 

ในการท�างานเป็นทีม	 การเรียนรู้จากการท�าโครงการ	 การวางแผน	 

การเขียนข้อเสนอโครงการ	การน�าเสนอ	และประเมินผลโครงการ

	 	 	 Personality	development,	leadership,	career 

preparation,	 team-working	 skill,	 project-based	 learning, 

planning,	 project	 proposal	 writing,	 presentation,	 and 

project	evaluation

 0036 007  นวัตกรรมและการเป็น 2(2-0-4)

   ผู้ประกอบการใหม่

   Innovation and New Entrepreneurship

	 	 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ	 กระบวนการประเมิน 

แนวความคิด	แนวโน้ม	และโอกาสในการท�าธุรกิจ	การเปลี่ยนจาก

แนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ	การเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบผลส�าเรจ็

	 	 	 Innovation	and	creativity,	creative	economy, 

characteristics	 of	 entrepreneurship,	Evaluation	process, 

concept,	 trend	and	opportunity	 in	business,	Change	 the 

ideal	concept	to	product	or	service,	business	plan	writing, 

project	feasibility,	successful	entrepreneurship

 0036 008  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Progress

	 	 	 สิ่ งที่ควรทราบในจุดเริ่มต ้นของการท�าสมาธ ิ

จุดประสงค์ของการท�าสมาธ	ิการท�าสมาธใินอริยิาบถและสิง่แวดล้อม 

ต่าง	 ๆ	 ข้อปฏิบัติและการวัดผลของการบริกรรม	ลักษณะต่อต้าน 

สมาธิ	สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

	 	 	 Aspects	 to	 know	 at	 the	 beginning	 of 

meditation	(Samathi),	aim	of	meditation,	meditation	in

various	body-positions	and	environments,	procedures	and 

progress-evaluation	 of	 Borigam,	 characteristics	 of 

anti-meditation	symptom,	meditation	for	life	progress

 0036 009 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ  2(1-3-2)

   Mind Power for Successful Wisdom

	 	 	 อิทธิบาท	4	กับจุดเริ่มต้นของการท�าสมาธิ	สมาธิกับ 

การสะสมพลังจิต	 พลังจิตกับการควบคุมอารมณ์	 พลังจิตกับ 

การเรียน	พลังจิตกับการท�างาน	พลังจิตกับการหลงผิด	พลังจิตกับ 

ความรู้สึกสันติสุข	พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ

	 	 	 Path	 of	 Rddhippada	 4	 and	 the	 beginning 

point	 of	meditation,	meditation	 and	mind	power,	mind 

power	 and	 emotional	 control,	mind	power	 and	 learning 

progress,	mind	power	and	working	progress,	mind	power 

and	misunderstanding,	mind	power	and	peaceful	feeling, 

mind	power	of	successful	wisdom

 0036 010  วิปัสสนากับการรู้ทันโลก  2(1-3-2)

   Vipassana and World Awareness

	 	 	 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปสัสนา	ความแตกต่างระหว่างสมถะ 

และวิปัสสนา	จุดเริ่มแรก	 –	ความช้าเร็ว	 –	ความลักลั่น	 –	ความเป็น 

ไปได้ของวิปัสสนา	ชาวโลกกับวิปัสสนา

	 	 	 Aspects	to	know	about	Vipassana,	Difference 

between	Samatha	 and	Vipassana,	 the	beginning	point, 

slowness	 and	quickness,	 overlapping,	 and	possibility	 of 

Vipassana,	human	and	Vipassana

 0036 011  พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Buddhism and Living

	 	 	 ความหมายและลักษณะของพุทธศาสนาและ 

การด�ารงชีวิตตามแนวพุทธ	หลักค�าสอนของพุทธศาสนาที่ส�าคัญ 

ขั้นพื้นฐาน	 การน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการด�ารงชีวิต 

ให้มีความสุขและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการรู้และเข้าใจ

พิธีและเทศกาลทางพุทธศาสนาในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Definition	 and	 characteristic	 of	Buddhism 

and	Buddhist	 living;	 significant	 Buddhist	 fundamental 

doctrines;	 application	 of	 Buddhist	 doctrines	 for	 happy 

living	and	solving	problems	in	daily	life,	including	knowing 

and	understanding	Buddhist	ceremonies	and	festivals	 in 

daily	life
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 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Khmer  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Khmer		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Myanmar  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Myanmar		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Laos  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Laos	 	 vocabulary	 	 and	 	 language	 	 use	 	 in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Vietnamese  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพือ่การสือ่สารใน

ชีวิตประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Vietnamese		vocabulary		and		language		use		

in		daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม 2(1-2-3)

   ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

   English  for  Career  Preparation 

	 	 	 ค�าศพัท์และหลกัการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ		ส�านวนภาษาทีใ่ช้ในการสมคัรงาน		

การอ่านประกาศรับสมัครงาน	 	การกรอกใบสมัครงาน	 	 การเขียน

จดหมายสมัครงาน		การเขียนประวัติย่อ		การสัมภาษณ์		และการน�า

เสนองาน

	 	 	 English		vocabulary		and		usage		for		career		

preparation,		language		use		in		job		application		reading		 

a		job		advertisement,		filling		out		a		job		application		form,		

writing	 	an	 	application	 	 letter	 	and	 	a	 	 resume,	 	having		 

an		interview,		and		giving		a		presentation
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