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สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 
1) รหสัและช่ือหลกัสูตร 1 
2) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก 1 
4) จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลกัสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 1 
7) ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบไดหลงัสําเรจ็การศึกษา 2 
9) ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

2 

10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
11) สถานการณภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

4 

12) ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวของกับ

พันธกิจของสถาบัน 

5 

13) ความสัมพันธ (ถาม)ี กับหลกัสูตรอื่นทีเ่ปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 6 
หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 

1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 7 
2) แผนพัฒนาปรบัปรุง 8 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 11 

1) ระบบการจัดการศึกษา 11 

2) การดําเนินการหลักสูตร 11 

3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน 13 

4) องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกจิศึกษา) 30 

5) ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย 32 

  

  

  

  



 

 

สารบัญ (ตอ)  

เรื่อง หนา 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 35 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 35 

2) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 36 

3) แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 

41 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 58 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 58 

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 58 

3) เกณฑการสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 59 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 60 

1) การเตรียมการสําหรบัอาจารยใหม 60 

2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 60 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 61 

1) การกํากบัมาตรฐาน 61 

2) บัณฑิต 61 

3) นักศึกษา 61 

4) อาจารย  62 

5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 63 

6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 64 

7) ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 66 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 68 

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 68 

2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 68 

3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 68 

4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 68 

  

  

  

  

  



 

 

สารบัญ (ตอ)  

เรื่อง หนา 

ภาคผนวก 69 

ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา 70 

ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรโครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และ 

                หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 

99 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

                วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

111 

ภาคผนวก ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจดัการศึกษาระดับปริญญาตร ี

                พ.ศ. 2555 

159 

ภาคผนวก จ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

                ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

166 

ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทยีบโอนผลการเรียน พ.ศ.  

                2552 และ(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 

173 

ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจดัการศึกษาในภาคฤดูรอน  

                พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

179 

ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรือ่งการบรหิารงานวิชาการระดับ  

                ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

182 

ภาคผนวก ฌ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการปรับปรงุหลักสตูรฯ สาขาวิชาสาขาวิชา 

                วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

188 

ภาคผนวก ญ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษภายในหลกัสูตรฯ สาขาวิชาสาขาวิชา 

                วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

190 

ภาคผนวก ฎ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิพากษภายนอกหลักสูตรฯ สาขาวิชาสาขาวิชา 

                วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

192 

ภาคผนวก ฏ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย 

                ประจําหลกัสูตร 

194 

ภาคผนวก ฐ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 

204 

ภาคผนวก ฑ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา 220 

 

 



   

 

รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Environmental Science and 

Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

 ช่ือยอ (ไทย): วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science  (Environmental Science and Technology) 

    ช่ือยอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Environmental Science and Technology) 

3. วิชาเอก 

- 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ.2552

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 
 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาท่ีใช 

 ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ.2564ปรบัปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 กําหนดเปดรบันักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 คณะกรรมการวิชาการคณะ ใหความเห็นชอบหลกัสูตร ครัง้ที่ 1/2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 

 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความเห็นชอบหลักสูตรครั้งที่ 11/2563  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความเห็นชอบหลักสูตร 12/2563 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ที่ 12/2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ในปการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) นักวิชาการสิ่งแวดลอมหรือนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

2) ที่ปรึกษาดานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

3) ผูดูแลระบบกําจัดขยะมูลฝอยนํ้าเสีย อากาศเสีย และตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม 

4) ผูจัดการโครงการดานสิ่งแวดลอม และผูประสานงานโครงการวิจัยดานสิ่งแวดลอม 

5) นักวิจัย ผูชวยนักวิจัยในหนวยงานราชการ และเอกชน 

6) ผูประกอบกิจการทางดานสิ่งแวดลอม 

7) เจาหนาที่อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงงาน และงานสาธารณสุขชุมชน 



 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

(เรียงลําดับจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึง

ระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 

1. xxxxxxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย นายวัลลภ  ทาทอง - ปร.ด. 

- วท.ม. 

- วท.บ. 

- วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- สถาบันราชภัฏเลย 

2562 

2548 

2545 

2. xxxxxxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย นางสาวอรทัย  จิตไธสง - ปร.ด. 

- ศศ.ม. 

- วท.บ. 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สถาบันราชภัฏเลย 

2555 

2544 

2542 

3. xxxxxxxxxxxxx อาจารย นางสาวเนตรนภา  พงเพ็ชร - วท.ด.  

- วท.บ. 

- ชีววิทยาส่ิงแวดลอม (โท-เอก) 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2556 

2550 

4. xxxxxxxxxxxxx อาจารย นางมณีรัตน  สุตันตั้งใจ - M.Sc.  

- B.Sc. 

- Environmental Science 

- Environmental Studies 

- University of Leeds, England 

- Griffith University, Australia 

2544 

2540 

5. xxxxxxxxxxxxx อาจารย นางสาวกานดา  ปุมสิน - วท.ม. 

- ศษ.บ. 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- เกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2556 

2553 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเปนไปตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

9-11 ที่ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ย่ังยืน และการพัฒนาคน และสังคมไทยสู

สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (2561-2580) คือ ยุทธศาสตรชาติ

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนําศาสตรของพระราชาสูการ

พัฒนาที่ย่ังยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการ

จัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้ง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบ

แนวคิดที่จะผลักดันดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ที่ย่ังยืนในทุกมิติทั้งมิติดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวน ความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพื่อใหประเทศไทย เปนประเทศพัฒนาแลวที่มีคุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปพ.ศ. 2580 

  ประกอบกับเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ที่มุงเนนการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทยระดับประเทศ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพและสรางสังคมแหงการเรียนรู ซึ่ง

มหาวิทยาราชภัฏเลยไดกําหนดเปาหมายแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่เนนใหเปน

มหาวิทยาลัยเปนแหลงคนควาวิจัยบูรณาการถายทอดความรูศิลปวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาชุมชนรวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปญญาความคิดสรางสรรคยึดมั่นในคุณธรรมมีความ

รับผิดชอบตอสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติ และเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจระดับ

ฐานรากในชุมชนทองถ่ิน มุงสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังน้ัน จากเหตุผลดังกลาว จึงมีความจําเปนตองมีการ

พิจารณาจัดทําหลักสูตรน้ี โดยมีการพัฒนารายวิชาและโครงสรางของหลักสูตรใหสามารถตอบสนองตอ

กระแสโลกาภิวัตน เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมที่มีความรูความ

เช่ียวชาญและคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะที่จําเปนและทันสมัยตอสถานการณ สามารถแกไขปญหาดาน

สิ่งแวดลอม สรางเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนทองถ่ิน และเปนสาขาที่เปนที่ตองการของทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึง

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมการบริโภค อุปโภค

ของมนุษยในปจจุบัน สงผลใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ทําใหสภาพแวดลอมเสียสมดุล เกิดปญหา

สิ่งแวดลอมข้ึน เชน มลพิษดานขยะมูลฝอย นํ้า อากาศ  เสียง ทัศนียภาพ สังคม เปนตน ซึ่งจะนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งน้ีจําเปนจะตองใชนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่มี

ความเปนมืออาชีพ มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยช้ีนํา

และขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

จากสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกทั้งการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม และจาก

การสํารวจขอมูลจากบัณฑิตที่จบไปของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจํานวน 54คน และผูใชบัณฑิต

จํานวน 15แหง พบวา บัณฑิตรอยละ 81.25และผูใชบัณฑิตรอยละ 85.66 (ขอมูลสํารวจ ณ วันที่ 17   

เมษายน 2563) เห็นดวยกับการปรับปรุงหลักสูตรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ.2559 (มคอ.1) เพื่อใหสอดคลองกับตลาดแรงงานและความตองการของผูใช

บัณฑิตทั้งหนวยงานภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ และชุมชนทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจึงมุน

เนนใหเกิดความสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ินของสถาบัน ดังน้ี 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ โดยการผลิตบุคลากรทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และปฏิบัติตน

อยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานวิชาชีพ วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ฯลฯ ใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของ

พื้นที่รวมทั้งสนับสนุนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ

มีสวนรวมที่เช่ือมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ สรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร มี

ความปลอดภัย เนนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ย่ังยืนสามารถใช เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่

เหมาะสม รวมทั้งสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดลอม เพื่อ

รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนการเติบโต

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม เพื่อลดมลพิษที่

เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริม การผลิตและการ
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บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง บริหาร

จัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันจะเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และเปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ที่มุงการผลิตกําลังคนเพื่อพัฒนาทองถ่ินบนพื้นฐานแหงคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของประชาชน

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนทองถ่ินใหเกิดความย่ังยืน  

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถ่ิน การวิจัยดานสิ่งแวดลอมและการผลติ

บัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถพรอมปฏิบัติงานไดทันทีในทองถ่ินสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ เสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของชุมชนในทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสนองตอบตอตลาดแรงงาน ทั้งในระดับทองถ่ิน ประเทศ ตลอดจนระดับ

ภูมิภาคอาเซียน ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค

ความรูภูมิปญญา และสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะในถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีแกชุมชนเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน 
 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน  รายวิชาที่

เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น  หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

 13.1รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

 - วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 - วิชาในหมวดเฉพาะดาน เปดสอนโดยสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 - วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยสาขาตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

  หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีรายวิชาที่เปดให

นักศึกษาสาขาอื่นไดลงทะเบียนเรียนเพิ่มในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3 การบริหารจัดการ 

บริหารจัดการโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมมีทักษะ

ปฏิบัติการในการแกไข ปองกันและจัดการปญหาดานมลพิษและสิ่งแวดลอมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมี

คุณธรรมและจริยธรรมมุงมั่นพัฒนาสิ่งแวดลอมในระดับทองถ่ินเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 

1.2 ความสําคัญ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเปนหลักสูตรที่ได

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ มุงเนนใหผูเรียนเกิด

ทักษะและมีความพรอมสามารถปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน และ/หรือหนวยงานทั้งภาครัฐ

เอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชและประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมกับศาสตรตางๆได นอกจากน้ียังจะตองมีความรูความเขาใจและมีทักษะความสามารถในการ

ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ทั้งในหองปฏิบัติการและการทํางานภาคสนามหรือ

ในพื้นที่จริง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ

สาธารณะ เปนที่ตองการของสังคมทั้งในภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ ตอบสนองการพัฒนาและ

การแกปญหาสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และเปนสวนหน่ึงที่สําคัญตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศ ตอบสนองความตองการแรงงานช้ันสูงในระบบเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนทองถ่ิน 

ที่เนนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดองคความรู เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมๆของชุมชน ปจจุบัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมประกอบดวยคณาจารยที่มีความรู ประสบการณการสอน 

และมีงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับ นอกจากน้ีสาขาฯ ยังมีเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรพื้นฐาน สื่อการ

เรียนการสอน คอมพิวเตอร เอกสารและตําราเพียงพอสําหรับการเรียนการสอน ดังน้ันสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมจึงมีความพรอมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเสริมสรางกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากของ

ทองถ่ินไดอยางย่ังยืน 
 

1.3 วัตถุประสงค  

1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและสามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี คุณธรรม จริยธรรมจิตสํานึก และความรับผิดชอบตอสังคมตาม

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 



-8- 

 

 

  3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา 

โดยใชความรูในศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 5) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทางานรวมกับบุคคลอื่นไดในทุกระดับอยางเหมาะสม 

 6) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 7) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถดานการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมใหมี

มาตรฐานไมต่ํากวา มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสิง่แวดลอม พ.ศ. 2559 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขาการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

วิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษที่

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กําหนด และสอดคลองกับความตองการ

ของภาครัฐและเอกชน 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง

และความตองการกําลังคนใน

ภาครัฐและเอกชนเพื่อเปนขอมูล

ในการพัฒนาหลกัสูตร 

2. เชิญผูเช่ียวชาญทั้งภาครัฐ

และเอกชนมามสีวนรวมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

3. ประสานความรวมมือกับ

สถานประกอบการในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิชาตางๆ 

4. มีการติดตามประเมิน

หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

1. เอกสารการปรบัปรุง

หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยและ

สอดคลองกบัความตองการของ

ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 5 ป 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ความตองการของหนวยงาน

องคกรและสถานประกอบการ 

 

1. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ

ในดานความรูทักษะเจตคติ

ความสามารถในการทํางานโดย

เฉลี่ยในระดับดี 

 

3. แผนการสงเสริมการเรียน 1. เพิ่มพูนทกัษะ/ความรูแก 1. มีกิจกรรมการอบรมเพิม่พูน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ภายในระยะเวลา 4 ป 

 

อาจารยเพื่อสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง 

3. สงเสรมิการประเมินผลที่เนน 

พัฒนาการของผูเรียน 

4. จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม น อ ก

หลักสูตรที่เนนทักษะการเรียนรู

ทั้ง 5 ดานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาพ.ศ.

2552 

ทักษะแกคณาจารย 

2. ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการจัดการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุน

การเรียนรูดวยตนเอง 

4. จํานวนรายวิชาที่ใชการ

ประเมินผลที่เนนพฒันาการของ

ผูเรียน 

5. ผลการประเมินการมีสวน

รวมของผูเรียนในการจัดการ

เรียนการสอนกิจกรรมทาง

วิชาการและกิจกรรมอื่นๆของ

คณะ 

4. แผนการพฒันาทักษะการสอน/การ

ประเมินผลของอาจารยตามผลการ

เรียนรูทั้ง 5 ดานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2552

ภายในระยะเวลา 4 ป 

1. พัฒนาทักษะการสอนของ 

อาจารยที่เนนการสอนดาน 

คุณธรรมจริยธรรมดานความรู 

2 .  พัฒนาทักษะทางปญญา

ทักษะ 

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

3.พัฒนาทักษะในการวิเคราะห

เชิงตัวเลข สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จํานวนโครงการการพัฒนา

ทักษะการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรูทั้ง 5 

ดาน 

2. ระดับความพึงพอใจของ 

นักศึกษาตอทักษะการสอนของ

อาจารยที่มุงผลการเรียนรูทั้ง5 

ดาน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

5. การสงเสริมใหนักศึกษาพฒันา

นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

1.  พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห มี

ความสามารถในการพัฒนา

นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม โดยใช

กระบวนการวิจัย ผานรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย รายวิชาวิจัย

สิ่งแวดลอมและวิชานวัตกรรม

สิ่งแวดลอม 

1. นวัตกรรมดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ซึ่ง

อาจเปนไดทั้งสิ่งประดิษฐ สื่อ 

อุปกรณ  ช้ินงานเทคนิค วิ ธี 

รูปแบบการทํางาน รูปแบบการ

บริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งน้ี ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

  กําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ และใชระยะเวลาเรยีน 

ไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งน้ี ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน 

พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ช) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก 

ง หมวด 5) 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

 ภาคฤดูรอน   เดือน เมษายน - พฤษภาคม 

 และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

2) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

(ภาคผนวก ง หมวด 1) 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  1) นักศึกษาไมมีความถนัดในทักษะดานภาษาอังกฤษและทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  2) นักศึกษาตองมีการปรับตัวในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสงผลทําใหผลการเรียนในช้ันปที่ 1  

ภาคเรียนที่ 1 คอนขางตํ่า 
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 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการวางแผนในปฐมนิเทศและจัดอบรมนักศึกษาแรกเขาในดาน

ตาง ๆ ดังน้ี 

  2.4.1 จัดอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  2.4.2 จัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมและทักษะการใชชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย

และเรียนอยางไรใหสําเร็จ  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   
 

ชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปที่ 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปที่ 3 - - 40 40 40 

ช้ันปที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 40 40 
 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

 
2564 2565 2566 2567 2568 

รายรับ 

คาลงทะเบียนนักศึกษา  348,000   696,000   1,044,000   1,392,000   1,740,000  

  งบประมาณตอหัวนักศึกษา  120,000   240,000   360,000   480,000   600,000  

  รวมรายรับ  468,000   936,000   1,404,000   1,872,000   2,340,000  

รายจาย 

งบบุคลากร  230,750   237,673   244,803   252,147   259,711  

งบดําเนินการ  240,000   480,000   720,000   960,000   1,200,000  
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* ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 17,400บาท/คน/ป 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

 อื่น ๆ 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 

 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลกัสูตร  ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

  

 

 

 

 

 

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

      

งบลงทุน  350,000   351,750   353,500   355,250   357,000  

  รวมรายจาย  820,750   1,069,423   1,318,303   1,567,397   1,816,711  

ผลตางระหวางรายจาย 

และรายรับ 

 590,000   831,750   1,073,500   1,315,250   1,557,000  
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 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชา 
เกณฑ มคอ.1 

จํานวนหนวยกิต 

โครงสราง

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 32 

     1.1 กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไมนอยกวา12 12 

     1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร - 6 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร - 6 

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 8 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 88  88 

  2.1 วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 39  39 

     2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 24 24  

- วิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 6 

- วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ ไมนอยกวา 7 7 

- วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ ไมนอยกวา 7 7 

- วิชาฟสิกสรวมปฏิบัติการ ไมนอยกวา 4 4  

      2.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน ไมนอยกวา 15 15 

  2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ ไมนอยกวา 37  37 

      2.2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 6 6 

      2.2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 15 15 

- วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม ไมนอยกวา 9 9 

- วิชาดานเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 6 

      2.2.3 กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 12 12  

      2.2.4 กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม ไมนอยกวา 4 4 

  2.3 วิชาเลือกเฉพาะดาน ไมนอยกวา 12  12  

3. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม  

(ฝกงาน/สหกิจศึกษา) 
ฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง หรือ 

สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ฝกงานหรือสหกิจศึกษา  

ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 6  

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต 133 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 

1. ระบบรหสัวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 

   2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) เปนแนวทาง 

  3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 

3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 

3.3 อาศัยผูเช่ียวชาญ 

 4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว 

เลข   3  ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา 

เลขตัวที่  4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือช้ันป 

เลขตัวที่  5  บงบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 

เลขตัวที่  6,7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   โดยกําหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเน้ือหา/กลุมยอยของสาขาวิชา  ดังน้ี 
 

รหัสวิชา  กําหนดเกณฑ ความหมาย 

406  คณะและสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลําดับ 4  ลําดับช้ันป ช้ันปที่ 1,2,3 และ 4 

ลําดับ 5  ลักษณะเน้ือหารายวิชา กําหนดลกัษณะเน้ือหารายวิชา 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม ดังน้ี 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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1  =  กลุมวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานทั่วไป 

     2  =  กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 

3  =  กลุมวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม 

4  =  กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

5  =  กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

  6  =  กลุมวิชาวิจัยและจริยธรรมสิง่แวดลอม 

7  =  กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม 

 ลําดับ 6-7 ลําดับกอน - หลัง ความยากงายของรายวิชา 

ตัวอยางเชน  (1) รายวิชา 4063501  วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

406 หมายถึง   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3  หมายถึง   รายวิชาที่นักศึกษาช้ันปที่ 3 เรียน 

5 หมายถึง   กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

01 หมายถึง   ลําดับที่ 1 

  (2) รายวิชา 4062203  วิชาเคมีอินทรียทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

406 หมายถึง   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2  หมายถึง   รายวิชาที่นักศึกษาช้ันปที่ 2 เรียน 

2 หมายถึง   กลุมวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 

03 หมายถึง   ลําดับที่ 3 

3.1.4 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    32 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร      12 หนวยกิต 

วิชาบังคับเรียน             8 หนวยกิต 

0001101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           2(2-0-4) 

   (Thai for Communication) 

0001102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          2(2-0-4) 

   (English for Communication) 

0001104   การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน       2(2-0-4) 

   (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 

0001105   การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน       2(2-0-4) 

    (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 
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วิชาเลือกเรียน  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา        4 หนวยกิต 

0001103   สารสนเทศเพือ่การศึกษาคนควา             2(2-0-4) 

(Information Searching for Study)  

0001106   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม          2(2-0-4) 

    (English for Cultural Communication)  

0001107   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ          2(2-0-4) 

    (English for Communication in the Workplace) 

0001108   ภาษาจีนเพือ่การสื่อสารในชีวิตประจําวัน            2(2-0-4) 

   (Chinese for Daily Life Communication) 
 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร          6 หนวยกิต 

วิชาเลือกเรียน  ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 

0002101    พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา          2(2-0-4) 

   (Buddhism for Development) 

0002102   จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน           2(2-0-4) 

   (Psychology for Self Development) 

0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต     2(2-0-4) 

   (Music and Life Appreciation) 

0002104    ศิลปะและการออกแบบ               2(2-0-4) 

   (Arts and Design) 

0002105   สุนทรียภาพการแสดง               2(2-0-4) 

   (Art Performance Appreciation)  

0002106    สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต               2(2-0-4) 

   (Meditation for Life Development)  
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร            6 หนวยกิต 

วิชาบังคับเรียน               2 หนวยกิต 

0003107    ความเปนพลเมืองที่ดี               2(2-0-4) 

   (Smart Citizenship)  

วิชาเลือกเรียน  ไมนอยกวา             4 หนวยกิต 

0003101   ระบบสังคมไทย                2(2-0-4) 

(Thai Society System) 

0003102   ระบบสังคมโลก                2(2-0-4) 

   (Global Society System) 

0003103    ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน               2(2-0-4) 

(Business and Daily Life)  

0003104    ไทเลยศึกษา                2(2-0-4) 

(Loei Study) 

0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               2(2-0-4) 

   (Thailand and ASEAN Community) 

0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                2(2-0-4)  

   (Economy in Daily Life) 

0003108    กฎหมายในชีวิตประจําวัน               2(2-0-4)  

   (Law in Daily Life) 
 

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        8 หนวยกิต 

วิชาเลือกเรียน  ไมนอยกวา              8 หนวยกิต 

0004101   การคิดและการตัดสินใจ            2(2-0-4)  

   (Thinking and Decision Making) 

0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับชีวิตประจําวัน              2(2-0-4) 

   (Computer Technology for Daily-Life)  

0004103    การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ           2(2-0-4)  

   (Exercise for Health) 

0004104    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต          2(2-0-4)  

  (Science and Technology for Quality of Life) 

0004105    วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ            2(2-0-4)  

   (Science for Health) 
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0004106    ชีวิตกับสิ่งแวดลอม             2(2-0-4) 

   (Life and Environment) 

0004107    เทคนิคการบํารุงรกัษาเครื่องใชในชีวิตประจําวัน         2(2-0-4)  

   (Household Appliances Maintenance Techniques) 

0004108    การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในชีวิตประจําวัน          2(2-0-4)  

  (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน           88 หนวยกิต 

2.1 วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานบังคับเรียน                 39 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร บังคับเรียน         24 หนวยกิต 

2.1.1.1 วิชาคณิตศาสตร             6 หนวยกิต 

4091001  แคลคูลัส 1                                   3(3-0-6) 

(Calculus 1) 

4091002   แคลคูลัส 2                3(3-0-6) 

(Calculus 2) 

2.1.1.2 วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ         7 หนวยกิต 

4021001  เคมีทั่วไป 1                         3(3-0-6) 

(General Chemistry 1) 

4021002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                       1(0-2-1) 

(General Chemistry Laboratory 1) 

4021003  เคมีทั่วไป 2                       3(2-2-5) 

   (General Chemistry 2) 

   2.1.1.3 วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ         7 หนวยกิต 

4031001  ชีววิทยาทั่วไป 1                    3(3-0-6)

   (General Biology 1) 

4031002  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1              1(0-2-1)

   (General Biology Laboratory 1) 

4031003  ชีววิทยาทั่วไป 2                  3(2-2-5)

   (General Biology 2) 
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   2.1.1.4 วิชาฟสิกสรวมปฏิบัติการ         4 หนวยกิต 

4011001   ฟสิกสทั่วไป                 3(3-0-6)

   (General Physics) 

4011002  ปฏิบัติการฟสกิสทั่วไป               1(0-2-1)

   (General Physics Laboratory) 

2.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน  บังคับเรียน               15 หนวยกิต 

4062201  เคมีวิเคราะหทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม           3(3-0-6) 

  (Analytical Chemistry for Environmental Science) 

4062202  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม          1(0-2-1) 

  (Analytical Chemistry Laboratory for Environmental  

  Science) 

4062203  เคมีอินทรียทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม           3(3-0-6) 

  (Organic Chemistry for Environmental Science) 

4062204  ปฏิบัติการเคมีอินทรียทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม          1(0-2-1) 

  (Organic Chemistry Laboratory for Environmental 

  Science) 

4062205  ชีวเคมีทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม            3(3-0-6) 

  (Biochemistry for Environmental Science) 

4062206 ปฏิบัติการชีวเคมีทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม          1(0-2-1) 

  (Biochemistry Laboratory for Environmental Science) 

4063201 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม          3(3-0-6) 

  (Statistics and Research Methodology in Environmental Science) 
 

  2.2 วิชาเฉพาะดานบังคับ  ไมนอยกวา        37 หนวยกิต 

  2.2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอม  บังคับเรียน           6 หนวยกิต 

4061301  นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม             3(2-2-5) 

    (Environmental Ecology) 

4061302  พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม            3(2-2-5) 

    (Fundamental in Environmental Science) 
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   2.2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  บังคับเรียน      15 หนวยกิต 

    2.2.2.1 วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม       9 หนวยกิต 

 4062401  มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม            3(3-0-6) 

    (Environmental Pollution and Control) 

 4063401  ระบบบําบัดนํ้าเสีย            3(3-0-6) 

    (Wastewater Treatment System) 

 4063402  การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย         3(2-2-5) 

    (Solid and Hazardous Waste Management) 

  2.2.2.2 วิชาดานเทคโนโลย ี          6 หนวยกิต 

 4063403 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม                3(2-2-5) 

    (Environmental of Technology) 

 4063404  นวัตกรรมสิ่งแวดลอม                 3(2-2-5) 

    (Environmental Innovation) 
 

2.2.3 กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม  บังคับเรียน       12 หนวยกิต 

4064501  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสาน           3(2-2-5) 

(Integrated Environmental Management) 

4064502  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม            3(2-2-5) 

 (Environmental Impact Assessment 

4063502  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับงานสิ่งแวดลอม         3(2-2-5) 

(Geographic Information System for Environment) 

4063503  พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม          3(2-2-5) 

(Toxicology and Risk Assessment for Environment) 
 

2.2.4 กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม  บังคับเรียน        4 หนวยกิต 

4063601 การวิจัยสิ่งแวดลอม 1     2(1-2-3) 

 (Environmental Research 1) 

4064601 การวิจัยสิ่งแวดลอม 2                  2(0-4-2) 

(Environmental Research 2) 
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2.3 วิชาเลือกเฉพาะดาน วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา          12 หนวยกิต 

 2.3.1 กลุมวิชาดานมลพิษและการควบคุม เลือกเรียนไมนอยกวา         3 หนวยกิต 

4063505 การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน               3(3-0-6) 

 (Sustainable Management of Industrial Waste) 

4062301   วิทยาศาสตรโลกรอนและการเปลี่ยนแปลง               3(3-0-6) 

(Global Warming Science and Changing) 

4064503 วิทยาศาสตรสําหรับผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม              3(2-2-5) 

   (Science for Controller of Environmental Pollution Treatment System) 

2.3.2 กลุมวิชาดานเทคโนโลย ี เลือกเรียนไมนอยกวา           3 หนวยกิต 

4063301  พื้นฐานการออกแบบระบบสิ่งแวดลอม                3( 2-2-5)

   (Foundation Environmental System Design) 

4063405  เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียเปนพลังงาน                2(1-2-3) 

   (Waste to Energy Technology) 
 

2.3.3 กลุมวิชาดานการจัดการสิ่งแวดลอม  เลือกเรียนไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

4062302  การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              3(2-2-5) 

(Environmental Quality of Survey and Monitoring) 

4063504  เกษตรกรรมย่ังยืนเพื่อสิ่งแวดลอม                3(2-2-5) 

(Sustainable Agriculture for Environment) 

 4062308  จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม                  3(2-2-5) 

   (Environmental Microbiology) 

 4064302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   3(2-2-5) 

  (Occupational Health and Safety) 

 4062504  เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 

  (Environmental Economics) 

 4062502  การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ       3(2-2-5) 

  (Eco Tourism Management) 

 4062505  หลักการจัดการลุมนํ้าแบบผสมผสาน      3(2-2-5) 

    (Principle of Integrated Watershed Management) 

 4064504  ศาสตรพระราชากับการจัดการสิ่งแวดลอม     2(1-2-3) 

  (The King’s Philosophy for Environmental Management) 
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3. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม (ฝกงาน/สหกิจศึกษา)      7 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากกลุมตอไปน้ีเพียงกลุมเดียว 

 3.1 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ             7 หนวยกิต 

4064701  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม             1(90) 

(Preparation for Professional Experience in Environment)  

4064702  การฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม             6(540) 

 (Training for Professional Experience in Environment) 

 3.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา            7 หนวยกิต 

4064703  เตรียมสหกิจศึกษา       1(90) 

 (Pre-Cooperative Education) 

4064704  สหกิจศึกษา           6 หนวยกิต 

(Cooperative Education) 

4. หมวดวิชาเลือกเสร ี             6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 

และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

- วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

 

4021001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

4021002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-2-1) 

4031001 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6) 

4031002 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 1(0-2-1) 

- วิชาเฉพาะดานบังคับ 4061301 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

รวม 17 
 

 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

- วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

4011001 ฟสิกสทั่วไป  3(3-0-6) 

4011002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 

4021003 เคมีทั่วไป 2 3(2-2-5) 

4091001 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

วิชาชีพเฉพาะดานบังคับ 4061302 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

รวม 19 
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ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

- วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

4062201 เ คมี วิ เ ค ร า ะห ท า ง วิท ย าศาส ต ร

สิ่งแวดลอม 

3(3-0-6)  

4062202 ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ค มี วิ เ ค ร า ะ ห ท า ง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

1(0-2-1) 

4031003 ชีววิทยาทั่วไป 2 3(2-2-5) 

4091002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

- วิชาเฉพาะดานบังคับ 4062401 มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม 3(3-0-6) 

รวม 19 
 

 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX(บังคับ) 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

- วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

 

4062203 เคมีอินทรียทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

3(3-0-6)   

4062204 ปฏิบัติการเคมีอินทรียทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

1(0-2-1) 

 

4062205 ชีวเคมีทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

4062206 ปฏิบัติการชีวเคมีทางวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

1(0-2-1) 

- วิชาเลือกเฉพาะดานเลือก 406XXXX XXXXXXXXX 3 

 406XXXX XXXXXXXXX 3 

รวม 20 
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ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

- วิชาเฉพาะดานบังคับ 

4063201 ส ถิ ติ แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า ง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

3(3-0-6) 

4063401 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 3(3-0-6) 

4063403 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

4063404 นวัตกรรมสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 

รวม 18 
 

 

ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

- วิชาเฉพาะดานบังคับ 

4063402 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของ

เสียอันตราย 

3(2-2-5) 

4063502 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสาํหรบั

งานสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) 

4063503 พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง

ทางสิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) 

 

4063601 การวิจัยสิ่งแวดลอม 1 2(1-2-3) 

- วิชาเลือกเฉพาะดาน

เลือก 

406XXXX XXXXXXXXX 3 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 2 

รวม 20 
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ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

    คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

- วิชาเฉพาะดานบังคับ 

4064601 การวิจัยสิ่งแวดลอม2  2(0-4-2) 

4064501 ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ บ บ

ผสมผสาน 

3(2-2-5) 

4064502 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

- วิชาเลือกเฉพาะดานเลือก 406XXXX XXXXXXXXX 3 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 

หมวดวิชาประสบการณ

ภาคสนาม 

4064701 

 

หรือ 

4064703 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

ดานสิ่งแวดลอม  

หรือ 

เตรียมสหกิจศึกษา 

1(90) 

 

 

1(90) 

รวม 14 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 

วิชาชีพเฉพาะดานบังคับ 

กลุมวิชาฝกงานฯ 

4064702 

หรือ 

4064704 

การฝกประสบการณ วิชาชีพดาน

สิ่งแวดลอมหรือ 

สหกิจศึกษา 

6(540) 

หรือ 

6  

รวม 6 



   

 

3.1 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

(เรียงลําดับจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับ

ปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 xxxxxxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย นายวัลลภ  ทาทอง - ปร.ด. 

- วท.ม. 

- วท.บ. 

- วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- สถาบันราชภัฏเลย 

2562 

2548 

2545 

2 xxxxxxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย นางสาวอรทัย  จิตไธสง - ปร.ด. 

- ศศ.ม. 

- วท.บ. 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สถาบันราชภัฏเลย 

2555 

2544 

2542 

3 xxxxxxxxxxxxx อาจารย นางสาวเนตรนภา พงเพ็ชร - วท.ด. 

- วท.บ. 

- ชีววิทยาส่ิงแวดลอม(โท-เอก) 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2556 

2550 

4 xxxxxxxxxxxxx อาจารย นางมณีรัตน  สุตันตั้งใจ - M.Sc.  

- B.Sc. 

- Environmental Science 

- Environmental Studies 

- University of Leeds, England  

- Griffith University, Australia 

2544  

2540 

5 xxxxxxxxxxxxx อาจารย นางสาวกานดา  ปุมสิน 

 

 

- วท.ม. 

- ศษ.บ. 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- เกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2556 

2553 
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3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ที่ ตําแหนง ช่ือ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบัน 
ประสบการณ

การทํางาน 

1 นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ

พิเศษ 

: ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

นางเรียมสงวน  งิ้วงาม - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

- สาธารณสุขศาสตร  (ส.บ.)   

 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วท.ม.)  

- สาธารณสุขศาสตร 

- อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

31 ป 

2 นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

: กรรมการผูจัดการ บริษัท

ส่ิงแวดลอมสยาม จํากัด 

นายธีรวีร  ปาติปา - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วท.ม.) 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

16 ป 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

จากผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตพบวา มีความตองการใหบัณฑิต

ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังน้ัน หลักสูตรจึงกําหนดใหมีรายวิชาการฝก

ประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมหรือ สหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยูในหมวดวิชา

ประสบการณภาคสนามและเปนรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนในรายวิชาน้ี โดยมีการฝก

ปฏิบัติงานในองคกรที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ศึกษาขอมูลองคกร ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย โดย

นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการฝกปฏิบัติงาน เสนอโครงการที่สามารถดําเนินการ

ไดใหองคกร ฝกการใชทักษะในการปฏิบัติงานจริง จัดทํารายงานและนําเสนอผลการฝกประสบการณ

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) มีความซื่อสัตยสุจริต 

    2) มีระเบียบวินัย 

    3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

    4) เคารพสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักใน

คุณคาของสิ่งแวดลอม    

4.1.2 ดานความรู 

1) มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกันในศาสตรสิ่งแวดลอมอยาง 

กวางขวางและเปนระบบไดแก หลักการทางสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การวิจัยทางสิ่งแวดลอม และ

จริยธรรม 

2) มีความรูความเขาใจในศาสตรอื่น เชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

สามารถนํามาบูรณาการกับความรูในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

3) มีความรอบรูและสามารถติดตามสถานการณและความกาวหนาทางวิชาการ 

ในสาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4) มีความรูใน กฎระเบียบและขอบังคับ รวมทั้งขอกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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4.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหา

ไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยาง

สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา

จากการตัดสินใจน้ัน  

   3) สามารถประยุกตความรู ความเขาใจและทักษะทางสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 

เพื่อนําไปสูการปองกันและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 

4.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบตอทั้งงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย สามารถ

แสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

    2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร และ

จรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ

บุคคลอื่น 
     

4.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการ

วิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทาง ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  

2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใชรูปแบบของการ

นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถระบุเขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4) สามารถติดตามความกาวหนาและมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม 

5) มีทักษะในการใชภาษาไทยอยางถูกตองและสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยาง

เหมาะสม 
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4.2 ชวงเวลา  

  1) รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอมหรือเตรียมสหกิจศึกษา 

จัดในภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันป4 

   2) รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่ งแวดลอมหรือสหกิจศึกษาในภาค

การศึกษาที่ 2  ของช้ันปที่ 4 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

    - รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอมหรือเตรียมสหกิจศึกษา 

จํานวนไมนอยกวา 90 ช่ัวโมง  

    - รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม  จํานวนไมนอยกวา  540  ช่ัวโมง

หรือ สหกิจศึกษาจํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห   
 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

สามารถฝกปฏิบัติการดําเนินโครงการ และวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางดานสิ่งแวดลอม ไดแก 

การเขียนโครงการ  การเขียนโครงรางวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บและรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล การแปลผล การสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลและนําเสนอโครงการ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) มีความซื่อสัตยสุจริต 

    2) มีระเบียบวินัย 

    3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

    4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

    5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักใน

คุณคาของสิ่งแวดลอม    

5.2.2 ดานความรู 

1) มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกันในศาสตรสิ่งแวดลอมอยาง

กวางขวางและเปนระบบไดแก หลักการทางสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การวิจัยทางสิ่งแวดลอม และ

จริยธรรม 
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2) มีความรูความเขาใจในศาสตรอื่น เชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

สามารถนํามาบูรณาการกับความรูในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

3) มีความรอบรูและสามารถติดตามสถานการณและความกาวหนาทางวิชาการ 

ในสาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4) มีความรูใน กฎระเบียบและขอบังคับ รวมทั้งขอกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
  

5.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหา

ไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยาง

สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา

จากการตัดสินใจน้ัน  

 3) สามารถประยุกตความรู ความเขาใจและทักษะทางสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 

เพื่อนําไปสูการปองกันและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 

5.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบตอทั้งงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย สามารถ

แสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

    2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร และ

จรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ

บุคคลอื่น 
     

5.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการ

วิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทาง ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  

2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใชรูปแบบของการ

นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3) สามารถระบุเขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4) สามารถติดตามความกาวหนาและมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม 

5) มีทักษะในการใชภาษาไทยอยางถูกตองและสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยาง

เหมาะสม 
    

5.3 ชวงเวลา  

นักศึกษาจะเรียนวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมช้ันปที่ 3 ภาค

เรียนที่ 1 เรียนวิชาการวิจัยสิ่งแวดลอม 1 ช้ันปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2และเรียนวิชาการวิจัยสิ่งแวดลอม 2 ช้ัน

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

5.4 จํานวนหนวยกิต   

นักศึกษาจะเรียนวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 3 

หนวยกิต วิชาการวิจัยสิ่งแวดลอม 1 จํานวน 2 หนวยกิต และวิชาการวิจัยสิ่งแวดลอม 2 จํานวน 2 หนวยกิต 

รวมเปน 7 หนวยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 นักศึกษาเลือกอาจารยที่ปรึกษา 

5.5.2 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

5.5.3 เสนอโครงราง 

5.5.4 ดําเนินการศึกษา คนควา 

5.5.5 เสนอโครงรางทีเ่สร็จสมบูรณ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารยที่ปรึกษา 

5.6.2 นําเสนอผลงาน 

5.6.3 สงรายงานผลการดําเนินงาน 

5.6.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 

 

 

 

 



   

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ที่สอดคลองวัฒนธรรมภูมิปญญา และการพัฒนาทองถ่ิน สงเสริม

ใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได ตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยและคณะ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม สอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2559 

1.1 มีการฝกทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

1.2 ฝกทักษะการคิดวิเคราะห สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและการ

ประยุกตใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมในการ

ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

1.3 มีการสอนหลักการทฤษฎี เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและใหผูเรียนไดมี

การทดลอง ฝกปฏิบัตเิพ่ือเสริมสรางความรู และทักษะในการใชเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตรดานสิง่แวดลอม 

2. มีทักษะและความสามารถในการใช

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ในการ

สื่อสาร และใชเทคโนโลยีได 

2.1 มีการฝกทักษะพ้ืนฐานการฟง พูด อาน และเขียนอันเปนรากฐานเบื้องตนของการ

สื่อสาร เพ่ือใหผูเรียนสามารถสื่อสารและสรางสรรคงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษในงานดานสิ่งแวดลอม 

2.2 มีการมอบหมายใหนักศึกษาคนควา สืบคนขอมูลหาความรูดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีจิตสาํนึกท่ีดีตอ

วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา 

มีความมานะและซ่ือสัตย มีวินัย 

รับผิดชอบ อดทนและตรงตอเวลา รูจัก

กาลเทศะและมีความใฝรู ใฝเรียน 

3.1 มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะในรายวิชา จริยธรรมวิชาชีพ กฎหมายดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

3.2 มีการสอดแทรกและฝกคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน โดยสอดแทรกอยู

ในเน้ือหาของรายวิชาตางๆ อาทิ รายวิชาจริยธรรมสิ่งแวดลอม เปนตน 

3.3 การประเมินและสังเกตจากพฤติกรรมการเรียน การทํางานสงในชั้นเรียน

และพฤติกรรมของผูเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา เพ่ือสรางเสริมใหผูเรียนมี

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี ซ่ึงจะสงผลตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. พัฒนาผูเรียนใหสามารถวิเคราะหและ

ประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิง่แวดลอม ใหสอดคลอง

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

(ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั) 

4.1 ฝกทักษะการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือสรางสรรคผลงานหรือ

นวัตกรรมสิ่งแวดลมท่ีสามารถนําไปประโยชนในชุมชนและทองถิ่นได 

4.2 มีการสอดแทรกเร่ืองวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสรางจิตสํานึกรัก

ทองถิ่นใหกับผูเรียน 

5. พัฒนาผูเรียนใหสามารถในการพัฒนา

นวัตกรรมทางดานสิ่งแวดลอม 

5.1 พัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม 

โดยใชกระบวนการวิจัย ผานรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางดานสิ่งแวดลอมและ

รายวิชาวิจัยสิ่งแวดลอม 
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สําหรับคุณลกัษณะของนักศึกษาเมื่อผานการศึกษาในแตละช้ันปมีดังน้ี 

1) เมื่อผานช้ันปที่ 1 นักศึกษาจะเปนผูมีความรูเบื้องตนในดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

2) เมื่อผานช้ันปที่ 2 นักศึกษาจะเปนผูมีทักษะวิทยาศาสตรปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และมลพิษสิ่งแวดลอม 

3) เมื่อผานช้ันปที่ 3 นักศึกษาจะเปนผูมีทักษะทางดานการวิจัยเพื่อสรางหรือพัฒนานวัตกรรม

ทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

4) เมื่อสําเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีความรูในรอบดานในงานดานสิ่งแวดลอม ไดแก งานสงเสริม

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม งานปองกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม งานบําบัดกําจัดมลพิษสิ่งแวดลอม 

งานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสิ่งแวดลอมตอลดงานดานการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน เปนตน 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

2.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   1) มีความซื่อสัตยสุจริต 

   2) มีระเบียบวินัย 

   3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

   5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักใน

คุณคาของสิ่งแวดลอม   

  2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

1) สอดแทรกเน้ือหาความซื่อสัตยสุจริตในรายวิชาโดยตองไมกระทําการทุจริตใน

การสอบหรือลอกผลงานของผูอื่น 

2) สอดแทรกระเบียบวินัยโดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่

เหมาะสม 

3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาตามความเหมาะสม 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสรางสํานึกตอสาธารณะการยกยองนักศึกษาทีท่าํดี

ทําประโยชนแกสวนรวมและเสียสละ 

4) สอดแทรกเน้ือหากําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษา 

5) ฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม  
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  2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   1) ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย และสังเกตพฤติกรรมการทําขอสอบใน

รายวิชา 

   2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียนการสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

   3) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และจํานวนการไม

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับในช้ันเรียน และมหาวิทยาลัยฯ 

   5) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 

2.2. ดานความรู 

  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกันในศาสตรสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง

และเปนระบบไดแก หลักการทางสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การวิจัยทางสิ่งแวดลอม และจริยธรรม 

2) มีความรูความเขาใจในศาสตรอื่น เชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

สามารถนํามาบูรณาการกับความรูในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

3) มีความรอบรูและสามารถติดตามสถานการณและความกาวหนาทางวิชาการ ใน

สาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4) มีความรูใน กฎระเบียบและขอบังคับ รวมทั้งขอกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

  2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎีทักษะการ

ปฏิบัติการในรายวิชา 

2) การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงจากสถานประกอบการ

และหนวยงานตางๆ มาเปนวิทยากร 

3) การประยุกตในสภาพแวดลอมจริงโดยทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) สอดแทรกเน้ือหาในรายวิชาเกี่ยวกับความรูในกฎระเบียบและขอบังคับ รวมทั้ง

ขอกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) การทดสอบเชิงทฤษฎีและทักษะปฏิบัติการ 

2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 

4) ประเมินจากโครงงานวิจัยที่นําเสนอ และจากการฝกประสบการณวิชาชีพฯ หรือ  

สหกิจศึกษา 

2.3. ดานทักษะทางปญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหา

ไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค  

โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ

ตัดสินใจน้ัน  

        3) สามารถประยุกตความรู ความเขาใจและทักษะทางสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เพื่อ

นําไปสูการปองกันและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 

  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาเพื่ อการประยุกตใชความรู ดานการจัดการสิ่ งแวดลอมใน

ชีวิตประจําวัน และในสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญๆ 

2) การอภิปรายกลุมการศึกษาคนควาดวยตัวเอง การสัมมนา การทําวิจยั 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงหรือสถานการณในทองถ่ิน 

4) ใหนักศึกษามีนําประเด็นปญหาในทองถ่ินหรือความตองการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมมาตอยอดและประยุกตสรางนวัตกรรมตนแบบเพื่อแกไขปญหาใหทองถ่ิน 
 

  2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเชนประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การวิเคราะหวิจารณรายงานผลการอภิปรายกลุมและการสัมมนาเปนตน 
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2.4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบตอทั้งงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย สามารถแสดง

ความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร และ

จรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 

4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ

บุคคลอื่น 

  2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ใชการสอนที่มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

2) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม 

3) ใชกรณีศึกษาเพื่อฝกการปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไป

ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

4) มอบหมายงานที่ตองประสานงานกับผูอื่นหรือตองคนควาหาขอมูลจากการ

สัมภาษณบุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณ 

  2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม

ในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 



-40- 

 

 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการ

เคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทาง ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  

2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใชรูปแบบของการ

นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถระบุเขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4) สามารถติดตามความกาวหนาและมี วิจารณญาณในการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม 

5) มีทักษะในการใชภาษาไทยอยางถูกตองและสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยาง

เหมาะสม  

  2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง

และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณเชน 

1) การสอนในรายวิชาวิจัยหรือสถิติ  

               2) การสอนโดยการใชขอมลูคนควาทางอินเตอรเน็ต การมอบหมายงานที่ตองการ

สืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเสนอในช้ันเรียน 

             3) การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะดานสิง่แวดลอมในทุกรายวิชาของหมวด

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ   

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

2) ประเมินผลการเรียนรูดานภาษา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

เกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ทั้งหมด 5 ดาน ดังน้ี 
 

ท่ี มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียด/ตัวชี้วัด 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงตอเวลา 

1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต 

1.3 มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

2 ความรู 2.1 มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่ศึกษา 

2.2 สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต 

2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 

3 ทักษะทางปญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

3.2 สามารถสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 

3.3 สามารถประเมินคา หรือคุณคา 

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่ อส ารและการ ใช เ ทคโนโล ยี

สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข 

5.2 สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

5.3 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

    3.1.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1) ตรงตอเวลา - ทําขอตกลงรวมกันระหวางผู เรียนกับ

ผูสอนเรื่องการเขาเรียน 

- ทําขอตกลงรวมกันระหวางผู เรียนกับ

ผูสอนเรื่องของเวลาสงงาน 

- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงตอเวลา

ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเขา

เรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการสง

งาน 

 

( 2) มี ค ว ามซื่ อ สั ต ย 

สุจริต 

- มอบหมายงานกลุมและงานเด่ียว 

- จัดกิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม

ทั้งภายนอกและภายในหองเรียนอยางตอเน่ือง 

- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย

สุจริตในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 

- ประเมิ นจาก ช้ินงานที่ ได รั บ

มอบหมาย เชน รายงาน การ

อางอิง และการสอบ 

- ประเมินจากความซื่อสัตยตอ

ขอตกลงของนักศึกษาในช้ันเรียน 

โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ 

ออนนอมถอมตน 

- ปลูกฝงใหตระหนักในคุณคาของการ

ปฏิบัติตนอยางสุภาพและออนนอม วาจา

สุภาพไพเราะ มีระเบียบวินัย ประพฤติตน

ใหถูกกาลเทศะโดยใชกรณีการสาธิตและ

กรณีจําลอง 

- มอบหมายงานกลุมและงานเด่ียว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

- การนําเสนอผลงาน 

3.1.1.2 ดานความรู  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1)  มีความรู  ความ

เขาใจในเน้ือหาวิชาที่

ศึกษา 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการบรรยาย 

อภิปราย ถาม-ตอบ ในช้ันเรียน 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง 

- ใหความรู  ความเขาใจโดยวิธีการสาธิต 

ทดลองและฝกปฏิบัติในเน้ือหารายวิชา 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการศึกษาดูงาน

นอกสถานที ่

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ง า น ที่ ไ ด รั บ

มอบหมาย 

- ป ร ะ เ มิ น จ า กก า ร อ ภิ ป ร า ย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ัน

เรียน 

- ทดสอบวัดความรูในรายวิชาทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติ 
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(2) สามารถนําความรู

ไปใชในการดํารงชีวิต 

- ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

เน้ือหาวิชาโดยการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนหลัก  (Problem Based 

Learning)หรือ เรียกยอวา PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑของ PBL 

( 3)  ส า ม า ร ถ

พัฒนาการเรียนรูของ

ตนเองอยางตอเน่ือง 

- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/การสืบคน

ขอมูลดวยตนเอง และใหฝกปฏิบัติในทุก

รายวิชา 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก คุ ณ ภ า พ ง า น

มอบหมาย ที่ แสดงถึ งการคิด/

วิเคราะห การหาความรูเพิ่มเติม โดย

อาศัยขอมูล/หลักความรูจากแหลงที่

น าเ ช่ือ ถือมาประกอบไดอย าง

เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ

อางอิง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3 ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

( 1)  ส า ม า ร ถ คิ ด

วิ เ ค ร า ะ ห อ ย า ง มี

เหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปญญา 

- นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- ป ร ะ เ มิ น จ า กก า ร อ ภิ ป ร า ย

แลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 

( 2)   ส า ม า ร ถ

สังเคราะหขอมูลอยาง

เปนระบบ 

- ฝกปฏิบัติทักษะการสังเคราะหโดยใช

วิธีการกรณีศึกษา 

- สาธิต ทดลองและฝกปฏิบัติในเน้ือหา

รายวิชา 

- ป ร ะ เ มิ น จ า กก า ร อ ภิ ป ร า ย

แลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 

- ทดสอบวัดทักษะในเน้ือหาวิชา 

(3)  สามารถประเมิน

คา หรือคุณคา 

- ใหความรูความเขาใจในเรื่องการประเมิน

คาโดยใชวิธีจําแนกคุณภาพงาน 

- ใหความรูความเขาใจในเรื่องการประเมิน

คาโดยใชวิธีการนําเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 

- ประเมินจากการมีสวนรวม 
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3.1.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

( 1) ส ามารถทํ า งาน

รวมกับผูอื่นได 

- มอบหมายกิจกรรมกลุม 

- สอดแทรกความรูความเขาใจในความ

แตกตางระหวางบุคคลในการเรียนการสอน

ทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 

(2) มีความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ผูอื่น และ

สังคม 

- ม อ บ ห ม า ย กิ จ ก ร ร ม ก ลุ ม โ ด ย ใ ช

กระบวนการPBL 

 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน

ตามเกณฑของ PBL 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

3.1.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1) สามารถวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะหเชิง

ตัวเลขในรายวิชาตางๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 

(2)  สามารถใชภาษาใน

การสื่ อสารได อย าง

เหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใชภาษาในการสื่อสาร

ในรายวิชาตางๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมและนําเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 

- การนําเสนอ 

(3) มีทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช เ ทคโนโล ยี

สารสนเทศในรายวิชาตางๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมและนําเสนอโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสรางช้ินงานโดยการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบปฏิบัติ 

- การนําเสนอ 

 

 



 

 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา                

0001104 การฟง–พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน  
              

0001105 การอาน–เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน  
              

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม                

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                

0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา               

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               

0002104 ศิลปะและการออกแบบ                

0002105 สุนทรียภาพการแสดง                

0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                

  

 

 

 

 

-46- 



 

 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0003107 ความเปนพลเมืองที่ดี                  

0003101 ระบบสังคมไทย                 

0003102 ระบบสังคมโลก               

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                  

0003108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 

ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับชีวิตประจําวัน                

0004103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ               

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                

0004105 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ                

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                

0004107 เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชใน

ชีวิตประจําวัน  
              

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในชีวิตประจําวัน                

หมายเหตุ :  ปรับจํานวนขอของผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีระบุไวในขอ 3 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดาน 

 3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1) มีความซื่อสัตยสุจริต 

   2) มีระเบียบวินัย 

   3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

   5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักใน

คุณคาของสิ่งแวดลอม    

3.2.2 ดานความรู 

1) มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกันในศาสตรสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง

และเปนระบบไดแก หลักการทางสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การวิจัยทางสิ่งแวดลอม และจริยธรรม 

2) มีความรูความเขาใจในศาสตรอื่น เชน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

สามารถนํามาบูรณาการกับความรูในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

3) มีความรอบรูและสามารถติดตามสถานการณและความกาวหนาทางวิชาการ ใน

สาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4) มีความรูใน กฎระเบียบและขอบังคับ รวมทั้งขอกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
  

3.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหา

ไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค  

โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการ

ตัดสินใจน้ัน  

3) สามารถประยุกตความรู ความเขาใจและทักษะทางสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 

เพื่อนําไปสูการปองกันและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
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3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบตอทั้งงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย สามารถ

แสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

    2) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร และ

จรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ

บุคคลอื่น 
     

3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการ

วิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทาง ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  

2) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใชรูปแบบของการ

นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถระบุเขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4) สามารถติดตามความกาวหนาและมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม 

5) มีทักษะในการใชภาษาไทยอยางถูกตองและสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยาง

เหมาะสม 

    

 



 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

             ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

1.  คุณธรรม  

จริยธรรม 
2.  ความรู 

3.  ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวาง

บคุคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหการคดิคํานวณ

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุมวิทยาศาสตรพื้นฐาน (วิชาแกน):  

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
                   

  

4091001 แคลคูลัส 1                      

4091002 แคลคูลัส 2                      

4021001 เคมีทั่วไป 1                      

4021002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                      

4021003 เคมีทั่วไป 2                      

4031001 ชีววิทยาทั่วไป 1                      

4031002 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1                      

4031003 ชีววิทยาทั่วไป 2                      

4011001 ฟสิกสทั่วไป                      

4011002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป                      
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

            ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหการคดิ

คํานวณเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน                      

4062201 เคมีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม   
          

 
          

4062202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทาง

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
          

 
          

4062203  เคมีอินทรียทางวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 
          

 
          

4062204 ปฏิบัติการเคมีอินทรียทาง

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
          

 
          

4062205 ชีวเคมีทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม                      

4062206 ปฏิบัติการชีวเคมีทางวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 
                     

4063201 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

            ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

รายวิชา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหการคดิ

คํานวณเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาพื้นฐานทางส่ิงแวดลอม                      

4061301 นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม                      

4061302 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม                      

กลุมวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (วิชาดาน

มลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม) 
                     

4062401 มลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม                       

4063401 ระบบบําบัดนํ้าเสีย                      

4063402 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของ

เสียอันตราย 
                     

กลุมวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (วิชาดาน

เทคโนโลยี) 
                     

4063403 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม                      
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

            ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

รายวิชา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหการคดิ

คํานวณเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

4063404 นวัตกรรมส่ิงแวดลอม                      

กลุมวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม                      

4064501 การจัดการส่ิงแวดลอมแบบ

ผสมผสาน 
                     

4064502 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม                      

4063502 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

สําหรับงานส่ิงแวดลอม 
                     

4063503 พิษวิทยาและการประเมินความเส่ียง

ทางส่ิงแวดลอม 
                     

กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม                      

4063601 การวิจัยส่ิงแวดลอม 1                      

4064601 การวิจัยส่ิงแวดลอม 2                       
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

            ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหการคดิ

คํานวณเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

วิชาเลือกเฉพาะดาน (กลุมมลพิษและ 

การควบคุม) 
                     

4063505 การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอยาง

ยั่งยืน 
                     

4062301 วิทยาศาสตรโลกรอนและการ

เปล่ียนแปลง 
                     

4064503 วิทยาศาสตรสําหรับผูควบคุมระบบ

บําบัดมลพิษส่ิงแวดลอม 
                     

วิชาเลือกเฉพาะดาน (กลุมเทคโนโลยี))                      

4063301 พื้นฐานการออกแบบระบบ

ส่ิงแวดลอม 
                     

4063405 เทคโนโลยีการเปล่ียนของเสียเปน

พลังงาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

            ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

รายวิชา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวาง

บคุคลและความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหการคดิ

คํานวณเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

วิชาเ ลือก เฉพาะด าน  (ก ลุ มก ารจัดการ

ส่ิงแวดลอม) 
                     

4062302 การสํารวจและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอม 
                     

4063504 เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อส่ิงแวดลอม                      

4062308 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม                      

4064302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                      

4062504 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม                      

4062502 การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ                      

4062505 หลักการจัดการลุมนํ้าแบบผสมผสาน                      

4064504 ศาสตรพระราชากับการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

            ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

รายวิชา 

 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 2.  ความรู 
3.  ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหการคดิ

คํานวณเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม(ฝกงาน/สห

กิจศึกษา) 
                   

  

4064701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ดานส่ิงแวดลอม 
                     

4064702 การฝกประสบการณวิชาชีพดาน

ส่ิงแวดลอม 
                     

4064703 เตรียมสหกิจศึกษา                      
4064704 สหกิจศึกษา                      
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

 กําหนดเกณฑการวัดผลของแตละรายวิชาเปนสญัลกัษณตางๆ ซึ่งมีคาระดับคะแนน ดังน้ี 

     ระดับคะแนน      คาระดับคะแนน 

   A    4.00 

   B+    3.50 

   B    3.00 

   C+    2.50 

   C    2.00 

   D+    1.50 

   D    1.00 

   E    0.00 

 และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือ

สนับสนุนวานักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนอยางนอยซึ่งอาจได

จากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูการใหคะแนนตรงตามความจริงการให

ขอมูลยอนกลับของผูสําเร็จการศึกษาการประสบความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมไดดําเนินการดังน้ี 

 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา 

  1) การทวนสอบระดับรายวิชาใหประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับ

รายวิชาตามลักษณะเฉพาะของรายวิชา โดยประธานสาขาวิชาทําหนังสือบันทึกขอความใหคณะฯ มีคําสั่ง

แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน รวมทั้งใหนักศึกษา

จัดทําการประเมินผลการสอนของอาจารยและนําผลการประเมินดังกลาวไปใชในการปรับปรุงการเรียน

การสอนตอไป 

  2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปและจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ป 
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 2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร 

  1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา 

  2) การสํารวจความเห็นของผูใชบัณฑิตโดยการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง

พอใจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 

  3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

  4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารยพิเศษตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองค

ความรูของนักศึกษา 
  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 

2.00 และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

  1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรที่สอนดําเนินการโดยระดับมหาวิทยาลัย 

  2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเน่ืองเชน อบรมดูงานในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ

ตางประเทศ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกป 

  2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญและการวัด

ประเมินผลใหทันสมัย 

  3) สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณเกี่ยวกับการจดัการเรยีนการ

สอนและการวิจัยอยางตอเน่ือง 

  4) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

  5) พัฒนาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน (peer evaluation) 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

 1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู

และคุณธรรม 

  2) สงเสริมใหอาจารยมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาและการวิจัยบูรณาการสหสาขา 

สนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆการประชุมทาง

วิชาการทั้งในและตางประเทศหรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ 

 3) มีการกระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

 4) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆของคณะ 

 

 



 
 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

การควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอด

ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ

ดังกลาว 3 ขอ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
  1) จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

  2) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

  3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
 

2. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาไดจาก 

  1) การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จากหนวยงานที่บัณฑิตเขาทํางานหลังจาก

จบการศึกษา ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว 5 ดาน เพื่อนําผล

ประเมินและขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหารายวิชาที่มีในหลักสูตร 

การจัดการฝกอบรมเสริมใหแกนักศึกษาการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผูใชบัณฑิตเขามาเปน

ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร เพื่อนําขอวิพากษมาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

  2) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
 

3. นักศึกษา 

 3.1 การรับนักศึกษา 

     หลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาไวใน มคอ.2 ดังน้ี 

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึนไป 

2) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 
 

3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 

 1) การควบคุมดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา สาขาวิชาไดจัดใหมี

อาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาต้ังแตแรกเขาจนจบการศึกษาโดยคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดอาจารยที่ปรึกษาสําหรับรับฟงปญหาและแนะนําแนวทางในการ

แกปญหาทั้งดานวิชาการและแนะแนวดานอื่นๆ 
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 2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

สาขาวิชามีกระบวนการสงเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเพื่อจัด

โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปในดานตางๆ ผานการดําเนินโครงการ ประเมินความสําเร็จ

โครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

 3) นักศึกษาสามารถสงขอรองเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารยไดหลายชองทาง  

เชน ตูรับเอกสารของอาจารยแตละทาน ผานกลองแสดงความคิดเห็นที่สาขาวิชาจัดทําข้ึน และสามารถ

เขาพบขอคําปรึกษารายบุคคล เปนตน 
 

4. อาจารย 

 4.1 การรับอาจารยใหม  

มีกระบวนการคัดเลือกอาจารยที่เขาสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัย ดําเนินการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณ โดยอาจารยตองมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของในระดับปริญญาโทข้ึนไป 

 4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย  

1) อาจารยผูสอน จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการสอนในแตละภาคการศึกษา 

ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชากอนเปดสอนในภาคการศึกษาตอไป 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผล และรายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแตละรายวิชา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการ

ปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร 

3) อาจารยผูสอน ติดตามขอเสนอแนะตางๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมิน

การเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนําขอเสนอแนะน้ันมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอน

ตอไป 

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่ติดตามความพึงพอใจของผูเรียน ประเมินและ

สรุปผล เพื่อนํามาทบทวนพรอมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในดานการสอนและ

วิจัยอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ 

ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอก

ประเทศ  

2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย ยกตัวอยาง

เชน การใชสื่อการเรียนออนไลนชวยในการเรียนการสอน การใชคอมพิวเตอรชวยในการวัดและ

ประเมินผล 
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3) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหไดมีตําแหนงทางวิชาการ 

4) สงเสริมใหอาจารยทําการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4.4 การแตงต้ังอาจารยพิเศษ  

มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารยพิเศษจากองคกรเฉพาะทางภายนอกมาใหความรู ถายทอด

ประสบการณการปฏิบัติงานในหนวยงานจริงแกนักศึกษา โดยตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษา

ไมตํ่ากวาระดับปริญญาโทในสาขา/หนวยงานที่เกี่ยวของกับหัวขอที่บรรยาย 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1 หลักสูตร 
1) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางนอยทุกๆ5 ป 

3) จัดใหหลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา

ไดเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนอยางเหมาะสม 

4) อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไปหรือเปนผูมีประสบการณการ

ทํางานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยผูเรียน บัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา และผูใชบัณฑิต 

6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยทําหนาที่บริหารจัดการดานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  

5.2 การเรียนการสอน 

มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการตัดเกรดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน รายวิชาเดียวกัน 

ตองตัดเกรดรวมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนรวมใหผูสอนพิจารณาความตอเน่ืองของเน้ือหาใหสอดคลอง

กัน และประชุมตัดเกรดรวมกัน 

5.3 การประเมินผูเรียน 

วางแผนแนวทางการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาทั้ง 5 ดาน ที่กําหนดไวใน มคอ.2 และนํามากําหนดไวใน มคอ. 3/ มคอ. 4 

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อใหไดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใน

หลักสูตรโดยผูสอนสามารถเลือกกลยุทธการสอน วิธีการประเมินผลได เชน  ดานคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการ

บรรยาย และประเมินผลโดยการสังเกตการเขาช้ันเรียน/การเขารวมกิจกรรม  ดานความรู สอนโดยการบรรยาย/

ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ดานทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
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และความรับผิดชอบ  และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดย

การศึกษาคนควาโดยอิสระทั้งแบบกลุมและแบบเด่ียว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน และการนําเสนอ เปนตน  
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

งบประมาณของสาขาวิชา ไดจากงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดินที่ไดรับ

การจัดสรรจากคณะ โดยพิจารณาตามจํานวนนักศึกษา เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมใน

สาขาวิชาใหครอบคลุมพันธกิจและสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร (IQA) 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

  1) ครุภัณฑวิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ดังรายการตอไปน้ี 

   1. Gas Chromatograph (Perkin Elmer, Auto system XL) 

   2. Gas Chromatograph (Varian, CP 3800) 

   3. High Performance Liquid Chromatograph (Waters, 600) 

   4. Atomic Absorption Spectrometer (Perkin Elmer, AAnalyst 700) 

   5. Flame Photometer (Sherwood, 410) 

   6. Total Organic Carbon Analyzer (Tekmar-Dorhrmann, PHOENIX 8000) 

   7. Spectrophotometer (JASCO, V-530) 

   8. Spectrophotometer (UNICAM, Heylos) 

   9. Sound Level Meter (QUEST TECHNOLOGIES, Model 1900) 

   10. Bomb Calorimeter (PARR, 1351) 

   11. Flow Meter (GENERAL OCEZNICS, 2030R) 

   12. Current Meter (Sensordata, SD-30) 

   13. Chlorophyll Meter (Clorotec, ACL1-D) 

   14. Microwave Acceleration (CEM, MARS5) 

   15. Freez Dryer (Christ, alpha 2-4) 

   16. Heat Stress Monitor (Sibata, WBGT-1) 

   17. Balance (Mettler Toledo, AB204 PB3002 AT201) 

   18. DO Meter (YSI, 54ABP, 51B) 

   19. DO Meter (Jenway, 9300) 

   20. Biological Microscope (Olympus, CH-2 SZ-ST CH30/CH 40) 
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   21. Low Temperature Incubator (Heraeus, Fb23) 

   22. Autoclave (Hirayama, HA-300M) 

   23. Autoclave (Hirayama, HVE - 50) 

   24. Heating & Kjeldatherm Digestion (Gerhardt, KI26) 

   25. Nitrogen Digestion and Distillation Apparatus (Gerhardt,20) 

   26. High Volume Air Sampler (GRASEBY GMW, GL 2000) 

   27. Low Temperature Incubator (Revco Scientific, BOD-50) 

   28. Turbidity Meter (Orbeco-Hellige, 965-10) 

   29. Turbidity Meter (Jenway, ATU1-D) 

   30. Turbidity Meter (Hach, 2100P) 

   31. Sub-Boiling Distillation Unit (BERGHOF, BSB-939-IR) 

   32. Hot Air Oven (JEBSEN, ULM 700) 

   33. Furnace (Carbolite, CSF 1100) 

   34. Global Position System Receiver (TRIMBLE, SCOUT MASTER) 

   35. Ultrasonic Cleaners (BRANSON, 2210, 5210) 

   36. pH Meter (HANNA, 8314 P HI 9321) 

   37. pH Meter (Horiba, D-21) 

   38. pH Meter (Metrohm, 713) 

   39. Freezer/Incubator (Thermo Forma, 3710 and 3770) 

   40. PM10 High Volume Air Sampler (Andersen, G1200) 

   41. Digital Light Meter (COLE-PARMER, P-01588-22) 

   42. Cooling Water Bath (Cooling Ace, CA – 1111) 

   43. Conductivity Meter (YSI, 3200 ) 

   44. Growth Chamber (WTB Binder, KBW) 

   45. Centrifuge (MSE, Mistral 1000) 

   46. Larminar Flow (Astec, ABS 1200) 

   47. High Speed Centrifuge (Selecta, Medifriger BL-S) 

   48. Dry Oven (Binder, FD 115) 

   49. Refrigirator (Sandenintercool, SRC-680 SRT) 

   50. Balance (Mettler Toledo, XS 204) 

   51. Hot Plate Stirrer (Denville, Scientific Inc.) 

   52. Pump (KNI, N022 AN.18) 
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   53. ICP-OES (Perkin Elmer, Optima 8300) 

   54. UV Visible (UV)(Perkin Elmer) 

   55. Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) (Perkin Elmer) 
 

  2) หองสมุดหนังสือตําราวารสารและเอกสารวิชาการตางๆใชบริการจากสํานักวิทย

บริการ และหองสมุดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและหนวยงานที่เกี่ยวของ

นอกจากน้ียังสามารถคนควาขอมูลจากหองสมุดในหนวยงานอื่นๆผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยไดอีกดวย 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 1) คณะและสาขาวิชามีการจัดสื่อการสอนเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน 

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องโปรเจคเตอร 

 2) มีการประสานงานกับสํานักวิทยบริการเพื่อเสนอใหจัดซื้อหนังสือ ตํารา สําหรับอาน

ประกอบในวิชาเรียน โดยอาจารยผูสอนในแตละรายวิชามีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือเพื่อ

จัดซื้อเพิ่มเติม 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอการใหบริการทรัพยากรและสื่อตางๆ เชน หนังสือ ตํารา โสตทัศนูปกรณ วัสดุครุภัณฑ และหอง

บรรยายเปนตน 

7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

มีการเก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2552เพื่อใชกําหนดดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผลผาน  คือ มีการดําเนินงาน

ตามขอที่ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละปโดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

1. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร(มคอ.2)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิและสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม พ.ศ.2559 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี)  ตามเจตนารมณของการทํา มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามเจตนารมณของการจัดทํามคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรตามเจตนารมณของการ

จัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน  

มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปท่ีแลว 

 

 
X X X X 

8. อาจารยใหมของหลักสูตร (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทาง 

วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลีย่ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑติใหมเฉลีย่ไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 

 

 



 
 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  1) ประเมินจากการทดสอบยอยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโตตอบ

จากนักศึกษาการตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียนรวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

  2) จัดใหมีการประเมินรายวิชาประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแตละ

รายวิชา 

  3) นําผลการประเมินไปปรับปรุง โดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและ

ช้ีแจงตอประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

รายวิชาผานเครือขายอินเตอรเน็ตตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด โดยผลการประเมินจะจัดสงอาจารย

ผูสอนและประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงตอไป 

  2) ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน 

2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

1) นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

2) ผูใชบัณฑิต 

3) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

4) สํารวจผลสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และตัวบงช้ีเพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผาน

การประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) รวบรวมขอเสนอแนะและขอมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ

ผูทรงคุณวุฒิ 

2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

หัวหนาสาขาวิชาเสนอการปรับปรุงหลักสูตรหรือแผนกลยุทธ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คําอธบิายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 8 หนวยกติ 

วิชาบังคับเรียน  16 หนวยกิต 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(2-0-4) 

(Thai for Communication) 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาไทยและการสือ่สาร บูรณาการการใชภาษาในสังคมและ

วัฒนธรรมไทยทักษะการคิด ฟงดู พูด อานและเขียน เพือ่ประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

  Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated 

language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading 

and writing to apply in life 

0001102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      2(2-0-4) 

 (English for Communication) 

  การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน การฟง พูด อาน และเขียน ใน

สถานการณตางๆการทักทาย การทําความรูจัก การใหขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยาย

สถานที่ ที่ต้ัง การบอกทิศทาง 

  Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 

speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, 

giving personal information, giving information about family and community, describing 

places, giving location and direction. 

0001103  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา    2(2-0-4) 

 (Information Searching for Study) 

 สารสนเทศ ทักษะการรูสารสนเทศ แหลงเรียนรูและทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและ

กระบวนการสืบคนสารสนเทศดวยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนําเสนองานตาม

มาตรฐานสากล ตลอดจนการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนําไปประยุกตใชในการทํารายงาน 

วิจัย สารนิพนธ วิทยานิพนธ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 Information, information literacy skills, information sources and resources, 

retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with 

universal standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on 

other types of research and thesis writing forms, correctly and effectively 

 



-72- 

 

 

0001104   การฟง–พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน   2(2-0-4) 

 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 

  การฟ งและการพูดในระดับประโยคและระดับขอความในหัวขอต างๆที่ ใช ใน

ชีวิตประจําวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกทักษะการฟง--พูดภาษาอังกฤษ 

  Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 

discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics 

with an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills. 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน       2(2-0-4) 

 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)  

 ฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียน โดยเนนใหผูเรียนมีพื้นฐานในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณตางๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตนเองทั้งในสถานการณจริงเชนการอาน

หนังสือพิมพ การอานโฆษณา แผนพับโฆษณา การอานประกาศ การอานฉลากผลิตภัณฑตางๆ การยอ

ความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส 

 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, 

and product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and 

electronic communication 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม         2(2-0-4) 

 (English for Cultural Communication)      

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คานิยมทาง

สังคม ความเช่ือ อาหาร และเทศกาลสําคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  

 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, 

social value, beliefs, food, and traditional festivals 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ         2(2-0-4) 

 (English for Communication in the Workplace) 

 ภาษาอังกฤษในการทํางาน การตอนรบั การนัดหมาย การโทรศัพท การใหและขอขอมลู 

การกรอกแบบฟอรมประเภทตางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอเีมล การเขียนประวัติสวนตัว 

การอานประกาศรับสมัครงาน  

 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, 

giving and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job 

advertisement 
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0001108   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 (Chinese for Daily Life Communication) 

 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คําศัพท วลี สํานวน โครงสรางและรูปแบบประโยค

สําหรับใชในชีวิตประจําวัน ในสถานการณตางๆ ดวยทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 

structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and writing 
 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา  2(2-0-4) 

 (Buddhism for Development) 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลักธรรมสําคัญวันสําคัญและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา การประยุกตพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม หนาที่ชาวพุทธและมารยาทไทย 

การพัฒนาจิตและปญญาเพื่อการดําเนินชีวิต 

 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath days, 

Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind and 

wisdom development for living 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน  2(2-0-4) 

 (Psychology for Self Development) 

 ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยา ปจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการรูจักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีมและการวางแผนการดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข 

 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, self-

development, human relations, team work and life planning for well-being. 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  2(2-0-4) 

 (Music and Life Appreciation) 

 การใชดนตรีในชีวิตประจําวัน บทบาท ความสําคัญของดนตรีในสังคมการเสริมสรางทักษะ 

และประสบการณทางดนตร ี

 Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing 

skills and musical experience. 
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0002104 ศิลปะและการออกแบบ  2(2-0-4) 

 (Arts and Design) 

 หลักการ แนวคิด ความคิดสรางสรรค จินตนาการและกระบวนการออกแบบสรางสรรคผลงาน การ

รับรู การสื่อสาร การตีความ การช่ืนชมความสวยและความงาม การประยุกตและการมีรสนิยมที่ดีตอผลงานศิลปะ

และการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปจจุบัน 

 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts and design; 

perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and aesthetic, application and 

having good taste to arts and design of Thai, Asia and west in past and present 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง  2(2-0-4) 

 (Art Performance Appreciation) 

 ความหมายของสุนทรียศาสตรและการแสดง คุณคาของศิลปะการแสดงประเภทตางๆคานิยมและ

วิถีชีวิตที่นํามาประยุกตใชในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคลองกับคานิยมและวิถีชีวิตในทองถ่ิน 

 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. Values and 

way of life that are applied in performances; Organizing and performances that are consistent with 

local values and lifestyles. 

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  2(2-0-4) 

 (Meditation for Life Development) 

 ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ข้ันตอน จุดเริ่มตนของการทําสมาธิ 

ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการนํา

สมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการทํางาน ลักษณะ ข้ันตอน คุณสมบัติ ประโยชนของ

ฌานและญาณ สิ่งที่ควรรูเรื่องวิปสสนา ความแตกตางระหวางสมถะกับวิปสสนา แผนผังสมถะกับวิปสสนา 

ชาวโลกกับวิปสสนา  

 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 

meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 

meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 

education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of 

absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about insight 

meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation (Summata) and 

the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation (Summata) and the 

insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the world population. 
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 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

0003101 ระบบสังคมไทย  2(2-0-4) 

 (Thai Society System) 

 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดลอม ของสังคมไทยใน

ปจจุบัน ปญหาและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน การบูรณาการบริบทตางๆเพื่อปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนา

สังคมไทยที่ย่ังยืน ปลูกฝงจิตสํานึก ตระหนักและเห็นคุณคาของความเปนไทย 

 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public 

administration, and environment problems and future trends of Thai society, 

development and sufficiency economy, local wisdom, adaptation for social changes, 

sustainable development, and Thai nationalism 

0003102 ระบบสังคมโลก  2(2-0-4) 

 (Global Society System) 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม

และภัยคุกคามตางๆ สรางความรูความเขาใจดานความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การ

ปรับตัวอยูในสังคมโลกดวยสันติวิธี การดําเนินชีวิตในโลกยุคขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, and 

other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the 

Digital Age 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 (Business and Daily Life) 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หนาที่ของธุรกิจ การผลิต 

แนวทางการเปนผูประกอบการสมัยใหมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด การบัญชีการเงิน 

สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอธุรกิจการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สังคม ที่สงผลกระทบตอการใช

ชีวิตประจําวัน นโยบายของรัฐบาลกฎหมายภาษีอากร และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 

production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 

management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social 

Technology change context influencing on business and daily life; government policies; 

taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
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0003104 ไทเลยศึกษา  2(2-0-4) 

 (Loei Study) 

 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทเลย ความเช่ือ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเลน ภาษา 

ศิลปะ และภูมิปญญาพื้นบาน 

 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of 

life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment 

0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 

 (Thailand and ASEAN Community) 

 ความเปนมา ขอมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธภายในและภายนอกกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชนที่ไทยไดรับจากการเขาเปนสมาชิก 

 Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; 

economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; 

the relationships of internal and external groups of ASEAN country members and 

benefits of Thailand that gain from being member 

0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 (Economy in Daily Life) 

 หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน ระบบเศรษฐกิจ

ตลาดและกลไกราคา รายไดประชาชาติ รายไดจังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงิน

และสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะหเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปจจุบัน 

 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market 

and price; national income; gross provincial product; government and private sector in 

economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, 

community, and current society economies 
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0003107    ความเปนพลเมืองท่ีดี  2(2-0-4) 

 (Smart Citizenship) 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ เสรีภาพและบทบาทของพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย การ

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี การตานทุจริตการปลูกฝงทัศนคติเชิงบวกตอประเทศ จิตอาสาบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบมีความกลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง การเปนสมาชิกที่ดีของพลเมืองไทยและพลเมือง

โลก 

 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the 

context of democracy; democratic form of government with the king as head of state, 

living in different societies, conflict management by using peaceful way, problems of 

corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, roles and 

responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom of 

Thailand and the world 
 

0003108    กฎหมายในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 (Law in Daily Life)   

 กฎหมายทั่วไปที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา 

กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 

 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, 

criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws and 

computer crime Intellectual property law, Family law and other related law 
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 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ  2(2-0-4) 

 (Thinking and Decision Making) 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค หลักการใช

เหตุผล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การ

ประยุกตใชหลักการวิเคราะหการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสนสําหรับการตัดสินใจแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน 

 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative 

thinking; logical principles; data collection; data analysis through software application for 

decision making; application of the principle of decision-making analysis; linear 

programming for problem solving in daily life 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 (Computer Technology for Daily-Life) 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสมัยใหม เครือขายสังคมออนไลน จริยธรรมและความปลอดภัย 

คอมพิวเตอร  ในอนาคต และทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer 

system, Modern computer network and the internet, Social network, Computer security 

ethics, Computer in the future, and computer devices and technology skills for daily life 
 

0004103    การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 

 (Exercise for Health) 

 ความรูดานกจิกรรมทางกาย ข้ันตอน รูปแบบ วิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่สอดคลอง

กับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัยและสมรรถภาพทางกายของแตละบุคคล  และการนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 

according to each gender, age and individual fitness and application in daily life 
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0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 

 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร สารที่ใชในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอการดําเนิน

ชีวิตมนุษย 

 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 

biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology on 

human life 

0004105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ  2(2-0-4) 

 (Science for Health) 

ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและ

การบริโภคอาหารปลอดภัย การสงเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การสงเสริม

สุขภาพจิต  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การปองกันโรคและหลักการใชยาในชีวิตประจําวัน 

                Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual 

hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased 

knowledge, diseased prevention and daily medication 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 

 (Life and Environment) 

การกําเนิดโลกและกําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย ความสมัพันธเชิงระบบระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุตางถ่ิน มลพิษสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ปญหา

ภาวะโลกรอน วิถีชีวิตกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินและสิ่ งแวดลอมกับการทองเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีย่ั่งยืน 

               The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic relationship 

between organism and environment, environmental pollution and impacts on quality of 

life, global warming, ways of life and using natural resources in local and environmental 

areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource management 
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0004107 เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 (Household Appliances Maintenance Techniques) 

 หลักการทํางาน การใชงาน เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชในชีวิตประจําวันภายในบาน 

เครื่องมือและการใชเครื่องมือสําหรับงานไฟฟา งานครุภัณฑ เคหะภัณฑ และยานพาหนะ การตระหนักถึง

ความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 

 Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools 

and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy 

conservation awareness 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 

 หลักการปลูกพืชเบื้องตน  การปลูกไมดอกไมประดับเพื่อตกแตงสถานที่ การปลูกผักปลอด

สารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไมผลและไมยืนตน  หลักการเลี้ยง

สัตวเบื้องตน การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว การเลี้ยงสัตวโดยใชสมุนไพร การเลี้ยงและการดูแล

สัตวเลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 

decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 

consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal 

productions; economic animal productions; productions and carefulness for domestic 

animals; Forage crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency economy in 

animal productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 2.1 วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   

  2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  วิชาคณิตศาสตร 

4091001 แคลคูลัส 1                  3(3-0-6) 

(Calculus 1) 

เซตและฟงกชัน ลมิิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันและการ

ประยุกต ปริพันธและการประยุกต 

  Set and function, limits and continuity, derivatives and application, 

integration and application 
 

4091002 แคลคูลัส 2                3(3-0-6) 

(Calculus 2) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4091001 แคลคูลัส 1 

เทคนิคการหาปริพันธ ฟงกชันหลายตัวแปล ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัว

แปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรม อนุกรมอนันต 

Multiple variable function, limits and continuity multiple-variable 

functions, partial derivative, sequence and series, infinite series 

 

วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 

4021001 เคมีท่ัวไป 1                 3(3-0-6) 

(General Chemistry 1) 

สารและการจําแนกสาร โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ พันธะเคมี สมบัติของ

ธาตุ เรฟพรเีซนเตทีพและทรานซิช่ัน ของเหลว สารละลาย ของแข็ง การใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี ความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

Matter and classification, atomic structure, stoichiometry properties of 

representative and transition elements, gas, liquid, solid, using basic equipment for 

chemistry and safety in chemistry laboratory 
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4021002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1               1(0-2-1) 

(General Chemistry Laboratory 1) 

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาเคมีทั่วไป 1 

Practical experiment relevant to General Chemistry 1 subject 
 

4021003 เคมีท่ัวไป 2                        3(2-2-5) 

  (General Chemistry 2) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4021001 เคมีท่ัวไป 1 

เทอรโมไดนามิกส จลนพลศาสตร สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร เคม ี

อินทรีย และสารชีวโมเลกุล เคมสีิง่แวดลอม และปฏิบัติการที่สอดคลองกบัเน้ือหาในทฤษฎี 

Thermodynamic, kinetic, chemical equilibrium, acid-base electrochemistry, 

nuclear chemistry, organic chemistry and bimolecular, environmental chemistry and 

practical experiment relevant with cortical contents 

วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 

4031001 ชีววิทยาท่ัวไป 1                   3(3-0-6) 

(General Biology 1) 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร กําเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต สมบัติและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต 

เซลลและการแบงเซลลพันธุศาสตรและวิวัฒนาการ ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต 

โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว นิเวศวิทยา 

Scientific method, origin of earth and living organism, chemical compound 

of living organism, cell and cell division, genetic and evolution, diversity and taxonomy 

of living organism, plant and animal forms and functions, ecology 

 

4031002 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1              1(0-2-1) 

(General Biology Laboratory 1) 

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาชีววิทยาทั่วไป 1 

Practical experiment relevant to General Biology 1 subject 
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4031003 ชีววิทยาท่ัวไป 2                                 3(2-2-5) 

(General Biology 2) 

ทฤษฎีทางวิวัฒนาการ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสืบพันธุและการเจริญ การ

สังเคราะหและกระบวนการหายใจของพืช ระบบตางๆในรางกายสัตว และปฏิบัติการสอดคลองกับ

เน้ือหาทฤษฎี 
 

Theory of evolution, metabolism, reproduction and development, 

photosynthesis and respiration of plant, organ system in animals and practical 

experiment relevant with cortical contents 
 

วิชาฟสิกสรวมปฏิบัติการ 

4011001  ฟสิกสท่ัวไป                 3(3-0-6) 

(General Physics) 

หลักการทางฟสิกสและการประยุกต เน้ือหาครอบคลุมทาง กลศาสตร การสั่นและคลื่น 

อุณหพลศาสตร ของไหล สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก แสง เสียงและฟสิกสยุคใหม 

Principles of physics and applications; the subject converse topics in 

mechanics, oscillations and waves, fluids, electric field, magnetic field, light, sound and 

modern physics 
 

4011002 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป                        1(0-2-1) 

(General Physics Laboratory) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ กลศาสตร การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร ของไหล สนามไฟฟา 

สนามแมเหล็ก แสง เสียงและฟสิกสยุคใหม 

Laboratory practices involving mechanics, oscillations and waves, fluids, 

electric field, magnetic field, light, sound and modern physics 
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2.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน 

4062201 เคมีวิเคราะหทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                             3(3-0-6) 

(Analytical Chemistry for Environmental Science) 

หลักการและวิธีการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การคํานวณขอมูลทาง 

สถิติ สําหรับการวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง การวิเคราะหเชิงปริมาณสารโดยการช่ังนํ้าหนักและวัดปริมาตร สาร

และการไทเทรตกรด-เบส ไทเทรตแบบทําใหตกตะกอน การไทเทรตแบบทําใหเกิดเกิดสารประกอบเชิงซอน และการ

ไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ การวิเคราะหโดยเทคนิคของสเปกโตโฟโตเมตรีและการวิเคราะหเชิง ไฟฟาเคม ี

  Concepts and Basic principles methods of quality and quantitative analysis 

chemistry, Statistical data calculation for experimental data analysis, Quantitative analysis of 

substances by weighing and volume measurement, Substances and acid-base titration Precipitated 

titration Complex titration, titration using redox reactions, Analysis by spectrophotometric techniques 

and electrochemical analysis 
 

4062202   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม             1(0-2-1) 

(Analytical Chemistry Laboratory for Environmental Science) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยวิธีการวิเคราะหโดยการช่ัง 

นํ้าหนักและปริมาตรวิเคราะห การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรต  แบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบ 

สารประกอบเชิงซอน  และการไทเทรตแบบรีดอกซ 

  Laboratory practices in qualitative and quantitative analysis using analytical 

methods by weighing and volumetric analysis, Acid-base titration, coagulant titration, complex 

titration and redox titration 
 

4062203   เคมีอินทรียทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม              3(3-0-6) 

(Organic Chemistry for Environmental Science) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย ไฮบริดไดเซชันของคารบอน พันธะในสารประกอบอินทรีย 

ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบอะ

โรมาติก และสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชัน แอลกอฮอลและฟนอล อีเทอร อัลดีไฮลและ คีโตน กรดคาร

บอกซิลิกและอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน 

  Introduction to organic chemistry, Carbon Hybrid, Bonding in organic compounds, 

Types and mechanisms of organic chemical reactions, Preparation and reaction of hydrocarbons, 

Aromatic compound and organic compounds with function groups, Alcohols and phenols, ether, 

aldehydes and ketones, carboxylic acids and Carboxylic acid amines derivatives 
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4062204  ปฏิบัติการเคมีอินทรียทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม            1(0-2-1) 

(Organic Chemistry Laboratory for Environmental Science) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีอินทรียเพื่อสิ่งแวดลอม ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนที่ใชในการ

ทําให สารบริสุทธ์ิ การตกผลึก การหาจุดเดือด การกลั่น การสกัด และโครมาโทกราฟ การทดสอบหมู

ฟงกชัน การ ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารอินทรีย สารประกอบไฮโดรคารบอน 

แอลคิล เฮไลด  แอกอฮอล อีเทอร แอโรแมติก ไฮโดรคารบอน แอลดีไฮด คีโตน เอมีน กรดคารบอกซิลิ

กและอนุพันธ และการสังเคราะหสารประกอบอินทรีย    

  Laboratory work on organic chemistry for the environment, Study about 

basic techniques used in purification, crystallization, boiling point determination, 

distillation, extraction and chromatography, functional group testing for checking the 

physical and chemical properties of organic substances hydrocarbons, alkyl halides, 

alcohol, ether, aromatic hydrocarbons, aldehydes, ketones, amines, carboxylic acids and 

derivatives and the synthesis of organic compounds 
 

4062205 ชีวเคมีทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                 3(3-0-6) 

(Biochemistry for Environmental Science) 

องคประกอบของเซลล โครงสราง สมบัติทางเคมี หนาที่ทางชีวภาพของโปรตีน เอนไซม 

คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน และเกลือแร การควบคุมขอมูลและการแสดงออกทาง 

พันธุกรรม สารละลายบัพเฟอรในทางชีวเคมี ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี 

และ การวิเคราะหเชิงปริมาณของสารชีวโมเลกุล จลนพลศาสตรของเอนไซม กลไกในกระบวนการเม

แทบอลิซึมของ คารโบไฮเดรต   

Cell composition, structure, chemical properties Biological functions of 

proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, nucleic acids, hormones, vitamins and minerals, 

data control and genetic expression, biochemical buffer solutions Laboratory work on 

testing of physical, chemical and quantitative analysis of biomolecules, Enzyme Kinetics, 

Mechanisms in the process of carbohydrate metabolism 
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4062206  ปฏิบัติการชีวเคมีทางวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม             1(0-2-1) 

(Biochemistry Laboratory for Environmental Science) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีวเคมี  ศึกษาองคประกอบของเซลล โครงสราง สมบัติ

ทางเคมีและ หนาที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล  โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก 

ฮอรโมน วิตามิน และ เกลือแร ความสําคัญของบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทําสารชีวโมเลกุลให

บริสุทธ์ิ การตกตะกอน การกรอง โครมาโทกราฟฟ  อิเลกโตโฟริซิส การหมุนเหว่ียง    

  Laboratory in biochemistry techniques study of cell composition, 

structure, chemical properties and biological functions of biomolecules, proteins, 

enzymes, carbohydrates, lipids, nucleic acids, hormones, vitamins and minerals, the 

importance of buffers in living organisms techniques for purifying biomolecules, 

sedimentation, filtering, chromatography, electroliphosis, centrifuge 
 

4063201  สถิติและระเบียบวิธวิีจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม           3(3-0-6) 

  (Statistics and Research Methodology in Environmental Science) 

  ศึกษาแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาสถิติประเภทและแหลงที่มาของขอมูลระเบียบวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลรูปแบบการสุมตัวอยางประเภทและข้ันตอนของการวิจัยการกําหนดปญหาและประเด็น

การวิจัยการทบทวนวรรณกรรมการกําหนดแนวความคิดและสมมติฐานการกําหนดประชากรเปาหมาย

การสุมตัวอยางวิธีการเก็บขอมูลตรรกศาสตรการวิเคราะหขอมูลเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติ 

  Basic statistical concepts, type and sources of information, data collection 

methodology, sampling format, category and step of research, defining of research 

problems and issues, literature review; defining of concepts and assumptions, defining of 

the target population, random sampling, data collection methods, data analysis, 

statistical analysis techniques 
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 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 

  2.2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอม 

4061301 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม              3(2-2-5)  

  (Environmental Ecology) 

  ความรู พื ้นฐานทางนิเวศวิทยาระบบนิเวศพลังงานปจจ ัยจํากัดวัฏจ ักรของสาร

ประชากรความสัมพันธในการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตชุมชนการเปลี่ยนแปลง

แทนที่การแพรกระจายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยา

ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

  Introduction to ecology, ecology system, energy, ecological factors 

and nutrient cycles, populations  the relationship of living organism, behavior of 

living things, succession, distribution, natural resources and environmental 

managements, ecological theory for environmental protection and improvement 

practical experiment relevant to environmental ecology 

4061302 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม            3(2-2-5)  

  (Fundamental in Environmental Science) 

  ความหมายและขอบเขตสิ ่งแวดล อมสมดุล ในธรรมชาต ิม ิต ิทางสิ ่งแวดล อม

องคประกอบสิ่งแวดลอมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ สิ่งแวดลอมทางสังคมและคุณคาการ

ใชประโยชนของมนุษย สิ ่งแวดลอมคุณภาพชีวิต และการฝกปฏิบัติเพื ่อแกปญหาสิ ่งแวดลอมใน

สภาวะปจจุบันการศึกษาความสัมพันธในระบบสิ่งแวดลอม 

  Meaning and scope of the environment, balance in nature, 

environmental dimensions, environmental elements, biological resources, physical 

resources, social environment and the value of human utilization, environmental 

quality life, and practical training for solving environmental problems in current 

conditions Study of relationships in environmental systems 
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  2.2.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

1) วิชาดานมลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม 
 

4062401 มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม             3(3-0-6) 

  (Environmental Pollution and Control) 

  ความหมายของมลพิษสิ่งแวดลอม ประเภทมลพิษสิ่งแวดลอม หลักการควบคุมมลพิษ สาเหตุ

ของการเกิดมลพิษสิ่งแวดลอม สถานการณมลพิษสิ่งแวดลอมระดับทองถ่ิน ประเทศและโลกผลกระทบตอสุขภาพ

และระบบนิเวศแนวทางการปองกันและแกไขการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

  Definition of environmental pollution, environmental pollution type, pollution 

control principles, causes of environmental pollution, situation of environmental pollution at local, 

country and world levels, impact on health and ecosystems, local approach to prevention and 

correction of environmental pollution control 

4063401 ระบบบําบัดนํ้าเสีย    3(3-0-6) 

(Wastewater Treatment System) 

  แหลงและลักษณะสมบัตินํ้าเสียมลพิษทางนํ้า ความรูพื้นฐานทางดานชีววิทยาหลักการและ

กระบวนการบําบัดนํ้าเสียการบําบัดนํ้าเสียทางกายภาพ การบําบัดนํ้าเสียทางเคมี การบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ

ระบบบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีชีววิทยาแบบใชอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีชีววิทยาแบบไรอากาศการบําบัด

และกําจัดกากตะกอน 

Sources and properties of wastewater, water pollution, basic knowledge on 

biology, methods and process for wastewater treatment, physical treatment, chemical 

treatment, biological treatment, aerobic biological treatment system, anaerobic biological 

treatment system, sludge treatment and disposal 

4063402 การจัดการขยะมลูฝอยและกากของเสียอันตราย 3(2-2-5) 

 (Solid and Hazardous Waste Management) 

  การวิเคราะหปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตรายผลกระทบ

ขยะมูลฝอยตอสิ่งแวดลอมระบบการขนถายวิวัฒนาการการกําจัดขยะมูลฝอยวิธีการกําจดัขยะมลูฝอยและกาก

ของเสียอันตราย การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตรายของประเทศไทยเทคโนโลยีในการกําจัดขยะ

มูลฝอยและกากของเสียอันตรายการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน 

  Quantity and composition of solid waste and hazardous waste, effect of solid 

waste on environment, transfer system, evolution of waste disposal, methodology of waste 

disposal, waste management in Thailand, technology for waste disposal, waste utilization 
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2) วิชาดานเทคโนโลยี 
 

4063403 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Environmental of Technology) 

  ความหมายของเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม องคประกอบของเทคโนโลยี รูปแบบของ

เทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิต การใชเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมใน

การปองกันและลดปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งการฟนฟูสภาพแวดลอม 

  Definition of environmental technology, technology elements, Technology 

model, nanotechnology, clean technology, life cycle assessment, utilization of 

environmental technology to prevent and reduce environmental problems, including the 

restoration of the environment 

4063404 นวัตกรรมสิ่งแวดลอม                3(2-2-5) 

(Environmental Innovation)  

ความหมายของนวัตกรรมสิ่งแวดลอม นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  นวัตกรรม

ดานสิ่งแวดลอมทางสังคม นวัตกรรมภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อชุมชน การประยุกตเทคโนโลยีมาใชในการ

ปองกัน แกไขและลดปญหาสิ่งแวดลอม 

Meaning of environmental innovation, environmental technology 

innovation, appropriate technology innovation, social innovation, local wisdom 

innovation for community, applying technology to prevent, solve and reduce 

environmental problems 

2.2.3 กลุมวิชาดานวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

4064501 การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสาน             3(2-2-5)  

  (Integrated Environmental Management) 

  หลักการวิเคราะหและการจัดการระบบสิ่งแวดลอมการฝกสํารวจและรวบรวมขอมูล

วิเคราะหผลกระทบวางแผนแกปญหาสิ่งแวดลอมโดยมุงเนนการจัดการและพัฒนาที่ย่ังยืนการประยุกตใช

ทฤษฎีและความรูทางดานนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  Analysis and management of environmental system, practical in surveying 

and data collection, impact analysis, planning, solving environmental issues based on 

management and sustainable development, applied in theory and knowledge of 

ecological for resource managements  
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4064502 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม             3(2-2-5)  

  (Environmental Impact Assessment) 

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสงัคม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ การเก็บขอมูลภาคสนามสภาวการณและการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมการวิเคราะหระบบการประเมินและการพยากรณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทัง้ทางกายภาพ

ชีวภาพคุณคาการใชประโยชนของมนุษยคุณภาพชีวิตและเสนอแนวทางการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

  Initial environmental evaluation; social impact assessment, health impact 

assessment; field data collection; state and environmental changes, system analysis, 

evaluation and prediction of environmental impaction physical and biological 

environment, value for human use and quality of life,guidelines for efficient 

management 
 

4063502 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับงานสิ่งแวดลอม           3(2-2-5) 

  (Geographic Information System for Environment) 

  ศึกษาความรูพื้นฐานและแนวความคิดทางดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

โครงสรางของขอมูล การนําเขาขอมูลการจัดเก็บและจัดการฐานขอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการ

วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และการแสดงผลปฏิบัติการซอฟตแวรทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ

นํามาใชในงานสิ่งแวดลอมการใชประโยชนที่ดิน 

  Introduction to basic concept of geographic information system, data 

structure, importing data, storage and management of GIS databases, spatial data 

analysis and display, GIS software to environmental work, Land use 

4063503 พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม           3(2-2-5)  

  (Toxicology and Risk Assessment for Environment) 

  นิยามความหมาย ประเภทสารพิษในสิ่งแวดลอมกลไกความเปนพิษและการเปลีย่นแปลง

ของสารพิษในสิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยงของสารพิษตอสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิษตอ

รางกาย และปฏิบัติการพิษวิทยา 

  Definition of toxicology, type of toxins in the environment, mechanisms 

and transformation of toxins in the environment, risk assessment, the effects of toxins on 

health, toxicology analysis of laboratory 
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2.2.4 กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม 
 

4063601 การวิจัยสิ่งแวดลอม 1               2(1-2-3) 

  (Environmental Research 1) 

  หลักจริยธรรม กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการวิจัย การวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม 

ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การวิจัยทางสังคม

สิ่งแวดลอม ที่มาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขตและพื้นที่การวิจัย การศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดการวิจัย กลุมตัวอยางหรือประชาการ ขนาดกลุมตัวอยาง การ

วางแผนการทดลอง การเก็บขอมูล การวิเคราะหผลการวิจัยและนําเสนอโครงรางงานวิจัย 

  Ethical principles, environmental laws related to research, analysis of 

environmental problems, local environmental issues, research in environmental science 

and technology, environmental social research, background and significance of problems, 

objectives, scope and areas of study, relevant documents and research, research 

conceptual framework, sample groups or populations, sample size, experiment planning, 

data collection, result analysis, and present a research proposal 

 

4064601 การวิจัยสิ่งแวดลอม 2               2(0-4-2) 

  (Environmental Research 2) 

  ปฏิบัติการทําวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สังคม

สิ่งแวดลอม นวัตกรรมทางสิ่งแวดลอม ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาใหสอดคลองกับโครงราง

งานวิจัย สอบปองกันโครงการวิจัยของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

  Practice in interesting research topics in environmental science and 

technology, environmental society, environmental innovation, under the guidance of an 

advisor in accordance with the research outline, prevention examination of research 

projects according to the assessment criteria of the field of environmental science and 

technology 
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2.3 วิชาเลือกเฉพาะดานเลือกเรียน 

 2.3.1 กลุมวิชาดานมลพิษและการควบคุม 

4063505  การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอยางยั่งยนื                                      3(3-0-6) 

  (Sustainable Management of Industrial Waste) 

  อุตสาหกรรมสีเขียวระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม วิวัฒนาการการจัดการของเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หลักการ 3Rs การจัดการของเสียและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การประเมินวัฏจักรชีวิต มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (ISO 14000) 

  Green industry, industrial waste management system, evolution of 

industrial waste management, industrial ecosystem, 3Rs principles, waste management 

and climate change, Life cycle assessment, environmental standards (ISO 14000) 

4062301 วิทยาศาสตรโลกรอนและการเปลี่ยนแปลง             3(3-0-6) 

  (Global Warming Science and Changing) 

  การแผรังสีดวงอาทิตยสูผิวโลกสภาวะสมดุลที่ใหรังสีสุทธิบนผิวโลกอันเกิดจากรังสีชวง

สั้นและชวงยาวและสะทอนจากผิวโลกสูบรรยากาศ ความเขาใจสภาวะช้ันบรรยากาศประกอบดวย 

troposphere stratosphere mesosphere และ  thermosphere  อิทธิพลตอกระบวนการเกิดภาวะ

โลกรอนผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกรอน กลไกลการเกิดมลพิษทางอากาศทีส่งผลตอการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

  Sun radiation to earth surface, balance of net radiation and its reflection 

to the atmosphere via short range and long-range radiations, understanding the 

atmospheric conditions, including, troposphere, stratosphere, mesosphere and 

thermosphere,influence global warming process, effect and global warming changing, 

Mechanisms of air pollution affecting global climate change 
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4064503  วิทยาศาสตรสาํหรับผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม          3(2-2-5) 

  (Science for Controller of Environmental Pollution  

Treatment System) 

  การวิเคราะหระบบมลพิษสิ่งแวดลอม มลพิษอากาศ กากอุตสาหกรรม มลพิษทางนํ้า 

มลพิษของเสียอันตราย กฎหมายมลพิษสิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดการมลพิษ การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง 

การรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยแผนฉุกเฉินในการจัดการ

ของเสียอันตราย การบําบัดดวยวิธีทางกายภาพเคมีการบําบัดการปรับเสถียรการทํากอนแข็งการบําบัด

และกําจัดดวยความรอนการบําบัดและกําจัดดวยความรอนจากเทคโนโลยีในการเผาไหม 

  System analysis of environmental pollution, air pollution, industrial waste, 

water pollution, hazardous waste pollution. Environmental pollution law Source of 

pollution Collection and analysis of samples Hazardous waste collection and 

transportation Risk assessment, safety, hazardous waste management emergency plan 

Physical therapy, chemotherapy, stabilization therapy Lumping Heat treatment and 

elimination Heat treatment and elimination from sintering technology 

 2.3.2 กลุมวิชาดานเทคโนโลยี 

4063301 พ้ืนฐานการออกแบบระบบสิ่งแวดลอม             3(2-2-5)  

  (Foundation Environmental System Design) 

  นิยามความหมายของระบบสิ่งแวดลอม การวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม หลักการเขียน

แบบเบื้องตน การออกแบบระบบประปา การออกแบบระบบผลิตนํ้าด่ืม การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย 

การออกแบบระบบกําจัดขยะมูลฝอย การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ กรณีศึกษา

ออกแบบระบบสิ่งแวดลอมสูการนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

  Definition of environmental system, environmental system analysis, basic 

drawing principles, water supply system design, Drinking water production system design, 

wastewater treatment system design, solid waste disposal system design, training in 

designing programs, case studies of environmental system design to be utilized for local 

development 
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4063405  เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียเปนพลังงาน                                       2(1-2-3) 

 (Waste to Energy Technology) 

  แหลงพลังงานและชนิดของพลังงาน ประเภทของเสียที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงาน 

ความตองการและแนวโนมในการใชพลังงาน ผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการ

เปลี่ยนนํ้าเสียใหเปนพลังงานเทคโนโลยีการขยะและสิ่งปฏิกูลใหเปนพลังงาน นโยบายพลังงานของ

ประเทศไทย  

   Energy sources and types of energy, energy type, type of waste 

transformation into energy, demand and trends of energy, the impact of energy 

utilization on the environment, technology of transformation from waste water into 

energy, technology of transformation from solid waste and sewage into energy 

 2.3.3 กลุมวิชาดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

4062302 การสาํรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม           3(2-2-5) 

(Environmental Quality of Survey and Monitoring) 

  นิยามความหมาย กฎหมายสิ่งแวดลอมหลักการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ขอบเขตการศึกษาของโครงการพัฒนา  การติดตามคุณภาพนํ้าและสัตวนํ้า คุณภาพอากาศ เสียงและ

ความสั่นสะเทือนทรัพยากรปาไมและสัตวปา คุณภาพสังคมสิ่งแวดลอมวิธีการศึกษาและเครื่องมือในการ

สํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางแผนเก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลในภาคสนาม

การวิเคราะหขอมูลในหองปฏิบัติการ รูปแบบการจัดทํารายงาน 

  Definitions, environmental law, principles of environmental quality 

monitoring, study scope of the development project, monitoring of water and aquatic 

quality, air quality, sound and vibration, forest and wildlife resources, quality of 

environmental society, methodology and tools for environmental quality surveys, 

Sample planning, specimen storage, data analysis in the field, data analysis in the 

laboratory, Format of report 

4063504 เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือสิ่งแวดลอม              3(2-2-5)  

  (Sustainable Agriculture for Environment) 

  ความหมาย และความสําคัญของการเกษตร ความสัมพันธของการเกษตรกับสิ่งแวดลอม 

การเกษตรที่เกื้อกูลตอสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา การเกษตรย่ังยืนในพื้นที่ และระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  Definition of sustainable agriculture, its importance and relationship to 

environment, environmentally sound of agricultural practices, case studies of local 

sustainable agriculture farming, self-sufficient economy 
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4062308 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม               3(2-2-5)  

  (Environmental Microbiology) 

  ชนิดของจุลินทรียในสิ่งแวดลอมจุลินทรียในอาหาร นํ้า ดิน และการสุขาภิบาล ประโยชน

และโทษของจุลินทรียอิทธิพลของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอมและการควบคุมแกไขจุลินทรียกับอุตสาหกรรม 

  Types of microorganism in environment, microorganism in soil, food, 

water and sanitary system, benefits and drawbacks of micro - organisms on the 

environment, importance of microorganism for the environment and its control, 

microorganism and industry 

4064302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย             3(2-2-5) 

  (Occupational Health and Safety) 

  หลักการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอม โรคจากการประกอบ

อาชีพ อุบัติเหตุและอันตรายจากการประกอบอาชีพ หลักการและเทคนิคในการประเมินหาอันตรายในการ

ทํางาน การควบคุมอันตราย กฎหมาย อาชีวอนามัย มาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ

ระดับประเทศ 

  Principles of occupational health and safety, environmental health, 

occupational disease accidents and occupational hazards, pond techniques for assessing 

occupational hazards, hazard control, occupational health law, occupational health and 

safety standards and national level 

4062504 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม              3(3-0-6)  

  (Environmental Economics) 

  ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ประยุกตกับสิ่งแวดลอมและเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตรตางๆที่ใชในการวิเคราะหคาใชจายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกจิและ

สังคมในนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดลอมการวิเคราะหและประเมินโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาและการพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยใชกรณีศึกษา 

  Economic theories and its application to the environment, various 

economic tools used in environmental cost analysis, economic returns and social 

benefits, analysis and evaluation of environmental impact due to governmental policies, 

examples of some case studies 
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4062502 การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ              3(2-2-5) 

  (Eco Tourism Management) 

  นิยามความหมาย องคประกอบและรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสําคัญและ

คุณคาของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษทางชีวภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดและแหลงของทรัพยากรนันทนาการการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเชิง

ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ กิจกรรมการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในและนอกพื้นทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

  Definition elements and patterns of ecotourism, the importance and 

value of ecotourism, activities for ecotourism, biological conservation, natural resources, 

types and recreational resources, business and entrepreneurship ecotourism service 

ecotourism management activities in and outside the area, relevant laws 

4062505 หลักการจัดการลุมนํ้าแบบผสมผสาน             3(2-2-5) 

  (Principle of Integrated Watershed Management) 

  ลุมนํ้าและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลุมนํ้า โครงสรางของทรัพยากรลุมนํ้าและสมดุลทาง

นิเวศวิทยาหลักการจัดการลุมนํ้า เพื่อควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตราการไหลของนํ้าการควบคุมและ

ปองกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหงแลงและมลพิษในพื้นที่ลุมนํ้า การฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมของ

พื้นที่ลุมนํ้าความรูเบื้องตนในการสํารวจ และวิเคราะหลุมนํ้าเพื่อวางแผนจัดการลุมนํ้า กฎหมายที่เกี่ยวของ 

  Conceptualized idea about watershed, watershed resources structures 

and ecological balances, principle of watershed management in order to control its 

quantity, water quality and water flow, controlling and prevention of soil erosion, flood, 

drought and pollution in watershed areas, restoration of degraded watershed, basic 

knowledge in watershed surveying and analysis for planning, Relevant laws 

4064504  ศาสตรพระราชากับการจัดการสิ่งแวดลอม                            2(1-2-3) 

    (The King’s Philosophy for Environmental Management)   

    นิยามความหมาย หลักการ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเขาใจ )ตนนํ้า(  เขาถึง 

 )กลางนํ้า  (พัฒนา (ปลายนํ้า) โคกหนองนาโมเดลการปลูกปาสามอยางประโยชนสี่  อยาง โครงการพระราชดําริ

เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดลอม กรณีตัวอยางของการนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในพื้นทีจ่ริง 

    Definitions, definitions, principles, concepts, the sufficiency economy 

philosophy, principles of understanding (upstream), access (midstream), development 

(downstream), Khok Nong Na Model, three types of forest plantations for four benefits, 

Royal project of environmental development the case of applying King's science to the 

area 
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3. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม (ฝกงาน/สหกิจศึกษา) 
 

4064701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม      1(90)

  (Preparation for Professional Experience in Environment) 

  จัดเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนไปฝกประสบการณ วิชาชีพ ณ สถาน

ประกอบการ และหนวยงานราชการทั้งทางดานบุคลิกภาพ การจัดเอกสาร คอมพิวเตอรและการ

ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 

  Preparation of students prior to work placement for professional 

experiences; area of preparation and development includes personality development, 

documents management, computer skills and hands on environmental laboratory 

techniques 

 

4064702 การฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม     6(540)  

  (Training for Professional Experience in Environment) 

  การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ หรือ องคการรัฐวิสาหกิจตางๆ 

ไมนอยกวา 540 ช่ัวโมง ในภาคเรียนสุดทายพรอมทั้งสงรายงานตอภาควิชาและจัดสัมมนาเผยแพร 

   Factory training, industrial, government agencies or organizations in at 

least 540 hours in the last semester and submit a report to the department and seminar 
 

4064703 เตรียมสหกิจศึกษา          1(90)

  (Pre-Cooperative Education) 

  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา 

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงาน ความรูพื้นฐานและทักษะที่จําเปน

สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพกอนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  Principle, concept, process and steps of Cooperative Education; relevant 

rules and regulation of Cooperative Education; basic knowledge and techniques in job 

application; workplace selection; method of writing application letter; job interview; basic 

knowledge and skills needed for working in workplace; quality management system; 

project or product presentation techniques; academic report writing; personality 

development; ethic and code of conduct in profession before practicing in workplace. 
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4064704 สหกิจศึกษา             6 หนวยกิต 

(Cooperative Education) 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบไมนอยกวา   16 สัปดาห โดยการจัด

ใหมีการเรียนในสถานประกอบการรวมกับการจัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงภายใตการควบคุมดูแลของ

อาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไป

ใชในสถานการณจริงในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการที่มีความรวมมือทางวิชาการ 

(MOU) กับมหาวิทยาลัย 

  Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 

cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and 

workplace; theory and practice are applied in real situation as temporary employee at 

MOU workplace. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรโครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

ที่ หัวขอ หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรับปรุง 

1 ชื่อหลักสูตร - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

- Bachelor of Science Program in 

Environmental Science 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

- Bachelor of Science Program in Environmental     

Science and Technology 

ปรับปรุงตาม มคอ.1 

2 ชื่อปริญญา 

 

ชื่อเต็ม (ไทย):วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม) 

ชื่อยอ (ไทย): วท.บ. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science 

(Environmental Science) 

ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Environmental Science) 

ชื่อเต็ม (ไทย) :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) 

ชื่อยอ (ไทย): วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science 

(Environmental Science and Technology) 

ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Environmental Science and 

Technology) 

ปรับปรุงตาม มคอ.1 
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ที่ หัวขอ หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2564 เหตุผลในการปรับปรุง 

3 โครงสราง

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  139 นก. 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไมนอยกวา 30 นก. 

1) กลุมวิชาภาษา10 นก. 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร6 นก. 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร                         6 นก. 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี                                    8 นก. 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                    97 นก. 

1) วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน                   39 นก. 

2) วิชาเฉพาะดานบังคับ                       46 นก. 

3)วิชาเลือกเฉพาะดาน                         12 นก. 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 นก. 

4.หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม  

(ฝกงาน/สหกิจศึกษา)                        6/7 นก. 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 นก. 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไมนอยกวา 32 นก. 

1) กลุมวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร                  12 นก. 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร                            6 นก. 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร6 นก. 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี8 นก. 

2.หมวดวิชาเฉพาะดาน88 นก. 

1) วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน                       39 นก. 

2) วิชาเฉพาะดานบังคับ37นก. 

3) วิชาเลือกเฉพาะดาน                            12 นก. 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 นก. 

4.หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม  

(ฝกงาน/สหกิจศึกษา) ไมนอยกวา              7 นก. 

ปรับเปล่ียนกลุมวิชา รหัส

วิชา และจํานวนหนวยกิต 

ใหสอดคลองกับขอบังคับ

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559 

และสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม พ.ศ. 

2559 

  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 139 นก. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 133 นก. ลดจํานวนหนวยกิต 
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ที่ หัวขอ หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2564 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

4. รายวิชา 

 

จํานวนหนวย

กิตตลอด

หลักสูตร 139 

นก. 

กลุมวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร 10 นก. กลุมวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร 10 นก. ปรับปรุงตาม 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2563 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2(2-0-4) 0001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2(2-0-4)  

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2(2-0-4)  0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2(2-0-4) 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 

0001104 การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

0001104 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารวัฒนธรรม 2(2-0-4) 0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

 0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ในงานอาชีพ 2(2-0-4)  

   0001108 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4)  
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ที่ หัวขอ หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2564 เหตุผลในการปรับปรุง 

4. รายวิชา 

 

จํานวนหนวย

กิตตลอดหลักสูตร 

139 นก. 

กลุมวิชามนุษยศาสตร                6  นก. กลุมวิชาสังคมศาสตร                6  นก. ปรับปรุงตาม 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2563 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 

2(2-0-4) 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 2(2-0-4) 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม

2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 2(2-0-4) 

0002102 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4) 0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง  

กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 นก. กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 นก. 

0003101 ระบบสังคมไทย 2(2  -0- 4) 0003101 ระบบสังคมไทย 2(2 -0- 4)  

0003102 ระบบสังคมโลก 2(2 -0- 4) 0003102 ระบบสังคมโลก 2(2 -0- 4)  

 0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 2(2 -0- 4)  000310 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 2(2 -0- 4)  

0003104 ไทเลยศึกษา 2(2 -0- 4) 0003104 ไทเลยศึกษา 2(2 -0- 4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2 -0- 4) 0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2 -0- 4) 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 2(2  -0- 4) 0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 2(2 -0- 4) 
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ที่ หัวขอ หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2564 เหตุผลในการปรับปรุง 

3 (ตอ) กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ปรับปรุงตาม 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

วิชาคณิตศาสตร วิชาคณิตศาสตร 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4)  0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  2(2-0-4) 0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2(2-0-4)  

0004103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  2 (2-0-4) 0004103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 

 0004105 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 

วิชาเลือกใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้      

(จํานวน 2 นก.) 

วิชาเลือกใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้      

(จํานวน 2 นก.) 

0004105 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 4021001 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 

0004106 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 2(2-0-4) 4021002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-2-1) 

0004107 เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

2(2-0-4) 

4021003 เคมีทั่วไป 2  3(2-2-5)           

0004108 การปลูกพืชและเล้ียงสัตวในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4)  

4 
หมวดวิชา 

เฉพาะดาน 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ปรับเปล่ียนกลุมวิชา รหัส

วิชา และจํานวนหนวยกิต 

ใหสอดคลองกับขอบังคับ

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559

และสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

4091612 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 4091001  แคลคูลัส 1   3(3-0-6) 

4062101 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

3(2-2-5) 

4091002  แคลคูลัส 2   3(3-0-6) 

วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 

4021204 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 4021001 เคมีทั่วไป 1   3(3-0-6) 

4061103 เคมีส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 4021002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1   1(0-2-1) 
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4061104 ปฏิบัติการเคมีส่ิงแวดลอม1(0-2-1) 4021003 เคมีทั่วไป 2 3(2-2-5) สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม พ.ศ. 

2559 

 

ชีววิทยารวมปฏิบัติการ ชีววิทยารวมปฏิบัติการ 

4031001 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 4031001 ชีววิทยาทั่วไป 1  3(3-0-6) 

4061101 นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 4031002 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1  1(0-2-1) 

4061102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม 1(0-2-1) 4031003 ชีววิทยาทั่วไป 2  3(2-2-5) 

วิชาฟสิกสรวมปฏิบัติการ วิชาฟสิกสรวมปฏิบัติการ 

4011309 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-2-5) 4011001 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 

4061105 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 1(0-2-1) 

4011002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป1(0-2-1) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน  

4062201 เคมีวิเคราะห3(2-2-5) 4062201 เคมีวิเคราะหทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

3(3-0-6) 

ปรับชื่อ และรหัส 

4062202 การวิเคราะหมลพิษทางนํ้า 3(2-2-5) 4062202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทางวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 1(0-2-1) 

แยกปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 

4062203 การวิเคราะหมลพิษทางดิน 3(2-2-5) 4062203 เคมีอินทรียทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

3(3-0-6) 

ยุบรวบเน้ือหาบางสวน 

4062204 การวิเคราะหมลพิษทางอากาศ  3 (2-2-5) 4062204 ปฏิบัติการเคมีอินทรียทางวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 1(0-2-1) 

แยกปฏิบัติการ 

4062205 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(2-2-5) 4062205 ชีวเคมีทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) ยุบเน้ือหาและแยก

ปฏิบัติการ 
 

4062206 ปฏิบัติการชีวเคมีทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

1(0-2-1) 

 4063201 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร ปรับลดหนวยกิตปฏิบัติการ
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ส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) และยายมาจากหมวด

พื้นฐาน 

กลุมวิชาพื้นฐานทางส่ิงแวดลอม กลุมวิชาพื้นฐานทางส่ิงแวดลอม  

4061301 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 4061302 พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับรหัส หนวยกิต 

4061302 การวิเคราะหระบบส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 4061301 นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับเพิ่มเน้ือหาและยุบรวม

วิชา 

4062303 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร 

ส่ิงแวดลอม 1  2(2-0-4) 

 ตัดออกโดยให แต ละ วิชา

สอดแทรกศัพทเฉพาะดาน 

4063308 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร 

ส่ิงแวดลอม 2  2(1-2-3) 

 

 กลุมวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม กลุมวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  

วิชาดานมลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม วิชาดานมลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม  

4061401 มลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม 3(3-0-6) 4062401 มลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม 3(2-2-5) ปรับหนวยกิตปฏิบัติการ 

4063402 การปองกันและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5) 4063401 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 3(3-0-6) ยุบรวมเน้ือหาใหทันสมัย 

4063403 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย 

3(2-2-5) 

4063402 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

อันตราย 3(2-2-5) 

ปรับรหัสรายวิชา 

 

 วิชาดานเทคโนโลยี วิชาดานเทคโนโลยี  

4062404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับงาน

ส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

 ยายไปวิชาดานการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

4063405 เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 4063403 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับเน้ือหาใหทันสมัย 

4064406 สัมมนาวิชาการส่ิงแวดลอม 1(0-2-1)  ยุบไปอยูในวิชาวิจัย 1 

 4063404 นวัตกรรมส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหมใหทันสมัย 
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กลุมวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม วิชาดานการจัดการส่ิงแวดลอม  

4063501 อนามัยส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 
 ยุบไปอยูในวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

4063601 การจัดการส่ิงแวดลอมแบบผสมผสาน 3(2-2-5) 4064501 การจัดการส่ิงแวดลอมแบบผสมผสาน 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

4063602 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 4064502การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและคําอธิบาย 

4063603 หลักการจัดการลุมนํ้า 3(2-2-5)  ยุบไปอยูในวิชาการจัการลุม

นํ้าแบบผสมผสาน 

4064601 กฎหมายส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)  ยุบ เ น้ือหาให อยู ในวิชาที่

เก่ียวของ 

 4063502 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับงาน

ส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

ปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชา 

 4063503 พิษวิทยาและการประเมินความเส่ียงทาง

ส่ิงแวดลอม 3(2-2-5 

ควบรวมวิชาพิษวิทยาและ

การจัดการความเส่ียง 

  

กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม กลุมวิชาการวิจัยและจริยธรรม  

4064701 การวิจัยส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 4063601 การวิจัยส่ิงแวดลอม 1  2(1-2-3)  

4064702 จริยธรรมส่ิงแวดลอม2(2-0-4)  ยุบเนื้อหาใหอยูในวิชา วิจัย 1 

 

4064601 การวิจัยส่ิงแวดลอม 2  2(0-4-2)  
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วิชาเฉพาะดานเลือก วิชาเลือกเฉพาะดาน เลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวย

กิต 

 

4062304 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0-6)  ยุบเนื้อหาใหอยูในวิชา GIS 

4062407 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) 

4062302 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

ปรับรหัสและ เ พ่ิมคํ าอธิบา ย

รายวิชา 

4062607 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ 3(3-0-6)  ยุ บ เนื้ อ หา ให อยู ใ น วิ ช า กา ร

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4062608 การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 

2(2-0-4) 

 

4063309 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 4063504 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) คงเดิม 

4063310 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 4062308 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

4063311 การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 2(2-0-4)  ตัดออกโดยนําคําอธิบายรายวิชา

ไปใสในสวนหนึ่งของวิชาการ

จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4063312 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของโครงการที่มี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

 ยุบไปอยูในวิชา EIA 

4063409 นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม 

2(1-2-3) 

4063505 การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

3(3-0-6) 

เปล่ียนชื่อและเนื้อรายวิชาให

ทันสมัย 

4063609 การประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 2(2-0-4)  ยุบไปอยูในวิชา EIA 

4063610 หลักการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสาน 3(3-0-6) 4062505 หลักการจัดการลุมนํ้าแบบผสมผสาน 3(2-2-5) คงเดิม 

4063611 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 3(2-2-5)  ยุบไปอยูในรายวิชา GIs 

4064411 พื้นฐานการออกแบบระบบส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 4063301 พื้นฐานการออกแบบระบบส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) 
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ที่ หัวขอ หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ.2564 เหตุผลในการปรับปรุง 

4064412 เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 3(2-2-5)  ยุ บ ร ว ม เ น้ื อ ห า ให อยู ใ น

รายวิชาระบบนํ้าเสีย 4064413 แบบจําลองดานส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)  

4064614 เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 4062304 เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)  

4064615 การจัดการความเส่ียงทางดานส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)  ยุ บ ร ว ม เ ป น ร า ย วิ ช า 

พิษวิทยาและความเส่ียง 4062305 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)  

4062306 วิทยาศาสตรโลกรอน 3(2-2-5) 4062301 วิทยาศาสตรโลกรอนและการเปล่ียนแปลง 

3(3-0-6) 

ปรับชื่อ รหัส และคําอธิบาย

รายวิชา 

4062307 พลังงานและการอนุรักษ  2(2-0-4) 4063405 เทคโนโลยีการเปล่ียนของเสียเปนพลังงาน 

3(3-0-6) 

ปรับ รหั สและคํ าอ ธิบาย

รายวิชา 

4062606 การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 4062502 การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) เพิ่มคําอธิบายรายวิชา 

 4064302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) ยายมาจากวิชาเฉพาะ 

   

 4064503 วิทยาศาสตรสําหรับผูควบคุมระบบบําบัด

มลพิษส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

วิชาใหมเพื่อความทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบัณฑิต  4064504 ศาสตรพระราชากับการจัดการส่ิงแวดลอม

2(1-2-3) 
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ที่ หัวขอ หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 เหตุผลในการปรับปรุง 

 
 หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม 

(ฝกงาน/สหกิจศึกษา)จํานวน 6/7 นก. 

หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม 

(ฝกงาน/สหกิจศึกษา)จํานวน 7นก. 

 

 

หมวดวิชา

ประสบการณ

ภาคสนาม 

 

4064801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดาน

ส่ิงแวดลอม (90) 

4064701 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานส่ิงแวดลอม 1(90) เพื่อใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี 

(มคอ.1) 

 

4064802 การฝกประสบการณวิชาชีพดานส่ิงแวดลอม 

(450) 

4064702 การฝกประสบการณวิชาชีพดานส่ิงแวดลอม 6(450) 

4064803 เตรียมสหกิจศึกษา  1(90) 4064703 เตรียมสหกิจศึกษา  1(90) 

4064804 สหกิจศึกษา  6 4064704 สหกิจศึกษา  6 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

หมวด/กลุมวิชา หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 

กลุมวิชาภาษาเพื่อ

การส่ือสาร 

0001101ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  2(2-0-4) 

                 Thai for Communication 

                  ความหมายและความสําคัญของภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ทักษะการ

คิด ฟง พูด อาน และเขียน การเลือกใชรูปแบบในการส่ือสารไดอยางเหมาะสม บูรณา

การความรูเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

0001101      ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  2(2-0-4)         

      Thai for Communication 

      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและการส่ือสาร บูรณาการการใชภาษาใน

สังคมและวัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟง ดู พูด อานและเขียน เพื่อประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิต 

0001102ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  2(2-0-4) 

 English for Communication 

 ภาษาอังกฤษและพัฒนาการส่ือสารขั้นพื้นฐาน การฟง พูด อาน และ

เขียน ในสถานการณตางๆ โดยเนนทักษะการฟง-พูด เก่ียวกับขอมูลสวนตัว ครอบครัว 

ชุมชน ทองถิ่นและจังหวัด 

0001102ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  2(2-0-4) 

 English for Communication 

 การพัฒนาการส่ือสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฟง พูด อาน และ

เขียน ในสถานการณตาง ๆ การทักทาย การทําความรู จัก การใหขอมูลสวนตัว 

ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ที่ตั้ง การบอกทิศทาง 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา  2(2-0-4) 

 Information Searching for Study 

 ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 

แหลงสารสนเทศในการศึกษาคนควา วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาคนควาดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา ตามรูปแบบและ

ขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 

 

 

 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา  2(2-0-4) 

 Information Searching for Study  

                   สารสนเทศ ทักษะการรูสารสนเทศ แหลงเรียนรูและทรัพยากร

สารสนเทศ กลยุทธและกระบวนการสืบคนสารสนเทศดวยส่ือดิจิทัล การเขียนรายงาน

ทางวิชาการและการนําเสนองานตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการอางอิงและการเขียน

บรรณานุกรม เพื่อนําไปประยุกตใชในการทํารายงาน วิจัย สารนิพนธ วิทยานิพนธ ได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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หมวด/กลุมวิชา หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 

วิชาเลือก วิชาบังคับ 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

Reading and Writing English for Daily Life Communication 

การอานหนังสือพิมพ การอานโฆษณา แผนพับโฆษณา การอานประกาศ การอาน

ฉลากผลิตภัณฑตางๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การยอความ การกรอกแบบฟอรม 

การเขียนจดหมายสวนตัว การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส 

0001105  การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

             Reading and Writing English for Daily Life Communication 

การอานหนังสือพิมพ การอานโฆษณา แผนพับโฆษณา การอานประกาศ การอานฉลาก

ผลิตภัณฑตางๆ การยอความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การ

ส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส 

0001106  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

 English for Cultural Communication  

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คานิยม

ทางสังคม ความเชื่อ อาหาร เทศกาลสําคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม และงาน

ประเพณี 

0001106  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

 English for Cultural Communication  

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คานิยมทาง

สังคม ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสําคัญทางประเพณีวัฒนธรรม 

 

 

 

 

0001108  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

                   Chinese for Daily Life Communication 

 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คําศัพท วลี สํานวน โครงสรางและ

รูปแบบประโยคสําหรับใชในชีวิตประจําวัน ในสถานการณตางๆ ดวยทักษะการฟง พูด 

อาน และเขียน 
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หมวด/กลุมวิชา หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาการศึกษา

ทั่วไป 

กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

0002101  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม  2(2-0-4) 

            Buddhism for Living and Social Development 

 โครงสรางพระพุทธศาสนา หลักธรรม วันสําคัญและพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา  การพัฒนาจิตและปญญา และการประยุกตหลักพุทธธรรมในการ

ดําเนินชีวิต 

0002101  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม  2(2-0-4) 

 Buddhism for Living and Social Development  

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมสําคัญ วันสําคัญและพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา การประยุกตพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหนาที่

ชาวพุทธและมารยาทไทยการพัฒนาจิตและปญญาเพื่อการดําเนินชีวิต 

0002102  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน  2(2-0-4) 

   Human Behavior and Self Development 

 ปจจัยแหงพฤติกรรมมนุษย การรูจักและพัฒนาตนเอง การสราง

ความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนการวางแผนการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

0002102  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน  2(2-0-4) 

 Psychology for Self Development 

 ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยา ปจจัยพื้นฐานและทฤษฎี

จิตวิทยาที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการรูจักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ การ

ทํางานเปนทีมและการวางแผนการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  

0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  2(2-0-4) 

 Music and Life Appreciation 

 ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีในชีวิตประจําวัน 

บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต การเสริมสรางทักษะ

และประสบการณดนตรี 

  0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  2(2-0-4) 

 Music and Life Appreciation 

 การใชดนตรีในชีวิตประจําวัน บทบาท  ความสําคัญของดนตรีในสังคม 

การเสริมสรางทักษะ และประสบการณทางดนตร ี

0002104  ศิลปะและการออกแบบ  2(2-0-4) 

 Arts and Design 

 ความเปนมา ความหมายและเหตุผลในการสรางสรรคผลงานศิลปะและการ

ออกแบบของศิลปนและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ  การรับรู

ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิดสรางสรรค การวิเคราะห วิจารณ

และการพิจารณาถึงคุณคาผลงานศิลปะและการออกแบบสําหรับนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

0002104  ศิลปะและการออกแบบ  2(2-0-4) 

 Arts and Design 

 หลักการ  แนวคิด  ความคิดสร างสรรค  จินตนาการและ

กระบวนการออกแบบสรางสรรคผลงาน การรับรู การส่ือสาร การตีความ การชื่น

ชมความสวยและความงาม การประยุกตและการมีรสนิยมที่ดีตอผลงานศิลปะและ

การออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปจจุบัน 
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หมวด/กลุมวิชา หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง  2(2-0-4) 

 Art Performance Appreciation 

 ความหมายของสุนทรียศาสตรการแสดง การแสดงและการละเลน

ทองถิ่น คานิยมและวิถีชีวิตที่นํามาประยุกตใชในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่

สอดคลองกับคานิยมและวิถีชีวิตในทองถิ่น 

0002105  สุนทรียภาพการแสดง  2(2-0-4) 

        Art Performance Appreciation 

 ความหมายของ สุนทรียศาสตร และการแสดง คุณค าของ

ศิลปะการแสดงประเภทตางๆคานิยมและวิถีชีวิตที่นํามาประยุกตใชในการแสดง 

การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคลองกับคานิยมและวิถีชีวิตในทองถิ่น 

 0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(2-0-4) 

                   Meditation for Life Development 

 ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค  วิ ธีการ ขั้นตอน 

จุดเริ่มตนของการทําสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชน

ของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน 

สมาธิกับการเรียนและการทํางาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชนของฌาน

และญาณ ส่ิงที่ควรรู เรื่องวิปสสนา ความแตกตางระหวางสมถะกับวิปสสนา 

แผนผังสมถะกับวิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 
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หมวดวิชาการศึกษา

ทั่วไป 

กลุมวิชา

สังคมศาสตร 

 0003107  ความเปนพลเมืองที่ดี  2(2-0-4)  

              (Smart Citizenship) 

               การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ เสรีภาพและบทบาท

ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขการอยู

รวมกันในสังคมแหงความหลากหลาย การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี การตาน

ทุจริตการปลูกฝงทัศนคติเชิงบวกตอประเทศ จิตอาสาบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

มีความกลาตัดสินใจในส่ิงที่ถูกตอง การเปนสมาชิกที่ดีของพลเมืองไทยและพลเมือง

โลก 

0003101  ระบบสังคมไทย  2(2-0-4) 

              Thai Society System 

                   สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และส่ิงแวดลอม

ไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาในสังคมไทยและแนวทางแกไข ทิศทางการพัฒนา

สังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ

ปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น ความเปนพลเมือง ประชาสังคมและธรรมาภิบาล 

แนวโนมการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 

0003101   ระบบสังคมไทย  2(2-0-4)  

               Thai Society System 

                สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และ

ส่ิงแวดลอม ของสังคมไทยในปจจุบัน ปญหาและแนวโนมของการเปล่ียนแปลง การ

พัฒนาตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น การบูรณาการ

บริบทตางๆเพื่อปรับตัวใหเทาทันการเปล่ียนแปลง ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยที่

ยั่งยืน ปลูกฝงจิตสํานึก ตระหนักและเห็นคุณคาของความเปนไทย 

0003102  ระบบสังคมโลก  2(2-0-4)   

             Global Society System 

                   วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลกในอดีต

ถึงปจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

การปกครอง สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองคการระหวาง

ประเทศที่สําคัญ เหตุการณโลกปจจุบัน แนวโนมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

การปกครองในสังคมโลก 

0003102  ระบบสังคมโลก  2(2-0-4)  

              Global Society System 

               ศึกษาการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและภัยคุกคามตางๆ สรางความรูความเขาใจดานความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยูในสังคมโลกดวยสันติวิธี 

การดําเนินชีวิตในโลกยุคขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 
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0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)  

              Business and Daily Life 

               ความรูพื้นฐานเก่ียวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ 

หนาที่ของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด การบัญชี

การเงิน สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอธุรกิจที่สงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน 

นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในชีวิตประจําวัน 

0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)  

              Business and Daily Life 

               ความรูพื้นฐานเก่ียวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ 

หนาที่ของธุรกิจ การผลิต แนวทางการเปนผูประกอบการสมัยใหมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอธุรกิจการ

เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี สังคม ที่สงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน นโยบาย

ของรัฐบาลกฎหมายภาษีอากร และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

0003104  ไทเลยศึกษา  2(2-0-4)   

              Loei Study 

              บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ

พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเลน ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปญญาพื้นบาน 

0003104  ไทเลยศึกษา  2(2-0-4)  

              Loei Study 

              ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถี

ชีวิต การละเลน ภาษา ศิลปะ และภูมิปญญาพื้นบาน 

0003105  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2(2-0-4)  

              Thailand and ASEAN Community 

               ความเปนมาของประชาคมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก 

ลักษณะภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศ

สมาชิก   กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธภายในและ

ภายนอกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชนที่ไทยไดรับจากการเขาเปนสมาชิก

อาเซียน 

 

 

0003105  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2(2-0-4)  

              Thailand and ASEAN Community 

               ความเปนมา ขอมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตร

อาเซียน ความสัมพันธภายในและภายนอกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชนที่

ไทยไดรับจากการเขาเปนสมาชิก 
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 0003106  เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)  

                 Economy in Daily Life 

                  หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

ชีวิตประจําวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายไดประชาชาติ รายได

จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การ

คลัง การวิเคราะหเศรษฐกิจปจจุบัน 

0003106  เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)  

                  Economy in Daily Life 

                  หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

ชีวิตประจําวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายไดประชาชาติ รายได

จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การ

คลัง การวิเคราะหเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปจจุบัน 

  0003108  กฎหมายในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)  

                  Law in Daily Life  

                   กฎหมายทั่วไปที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน กฎหมายแพงและ

พาณิชย กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
หมวดวิชาการศึกษา

ทั่วไป 

กลุมวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

0004101  การคิดและการตัดสินใจ  2(2-0-4) 

   Thinking and Decision Making 

            หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ทักษะกระบวนการคิดแบบตางๆ 

หลักการใชเหตุผลการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกตใชหลักการวิเคราะหการตัดสินใจ 

กําหนดการเชิงเสนสําหรับการตัดสินใจแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

0004101   การคิดและการตัดสินใจ  2(2-0-4) 

    Thinking and Decision Making 

              หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดวิเคราะหและการคิด

สรางสรรค หลักการใชเหตุผล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกตใชหลักการวิเคราะหการตัดสินใจ 

กําหนดการเชิงเสนสําหรับการตัดสินใจแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
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0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  2(2-0-4) 

 Computer Technology 

 ระบบคอมพิว เตอร  ความสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร และสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ตและอีเมล เครือขายสังคมออนไลน กฎหมาย  จริยธรรมและความ

ปลอดภัยในการใชคอมพิวเตอร 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

 Computer Technology for Daily-Life 

        ความรูพื้นฐานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสมัยใหม เครือขายสังคม

ออนไลน จริยธรรมและความปลอดภัย คอมพิวเตอร ในอนาคต และทักษะในการนํา

เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในชีวิตประจําวัน 
0004103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  2(2-0-4)  

Exercise for Health 

 องคความรูดานการเคล่ือนไหวรางกาย  รูปแบบ  กิจกรรม  ของการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพที่รวมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย  และสมรรถภาพทางกายของ

แตละบุคคล  และการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

0004103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 

 Exercise for Health 

       ความรูดานกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพที่สอดคลองกับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกาย

ของแตละบุคคล  และการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

0004105วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 

        Science for Health 

 ปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ความสําคัญของอาหาร

และโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรไดรับประจําวัน การประเมิน

ภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ หลักการเลือกและ

บริโภคผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยตลอดจนการคุมครองผูบริโภค ความรูทั่วไป

เก่ียวกับการเกิดโรคและการปองกันโรค การสงเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุ

และการปฐมพยาบาล การสงเสริมสุขภาพจิต และหลักการใชยาในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 

0004105    วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ  2(2-0-4) 

                Science for Health 

       ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ 

แนวทางการเลือกและการบริโภคอาหารปลอดภัย การสงเสริมสุขอนามัยทางเพศ 

อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การสงเสริมสุขภาพจิต  ความรูเก่ียวกับการเกิดโรค 

การปองกันโรคและหลักการใชยาในชีวิตประจําวัน 
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หมวด/กลุมวิชา หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564  

0004106  ชีวิตกับสิงแวดล้อม  2(2-0-4) 

             Life and Environment 

 การกําเนิดโลก กําเนิดส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย ความสัมพันธเชิงระบบ

ระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม มลพิษส่ิงแวดลอมตอคุณภาพชีวิตและผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ส่ิงแวดลอมกับการ

ทองเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแยงดานส่ิงแวดลอม การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

0004106   ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  2(2-0-4)  

               Life and Environment 

     การกําเนิดโลกและกําเนิดส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย ความสัมพันธเชิง

ระบบระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ

ตางถิ่น มลพิษส่ิงแวดลอมและผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ปญหาภาวะโลกรอน วิถี

ชีวิตกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นและส่ิงแวดลอมกับการทองเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 

 0004107  เทคนิคการบํารุงรักษาเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

               Household Appliances Maintenance Techniques 

               หลักการทํางาน การใชงาน เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชใน

ชีวิตประจําวันภายในบาน เครื่องมือและการใชเครื่องมือสําหรับงานไฟฟา งาน

ครุภัณฑ เคหะภัณฑ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการ

ประหยัดพลังงาน 

0004108 การปลูกพืชและเล้ียงสัตวในชีวิตประจําวัน   2(2-0-4) 

                Raising Crops and Animals in Daily Life 

                 หลักการปลูกพืชเบื้องตน การปลูกไมดอกไมประดับเพื่อตกแตง

สถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือนการปลูกไมผลและไมยืนตนหลักการเล้ียงสัตวเบื้องตน การเล้ียงสัตว

เศรษฐกิจ การเล้ียงและการดูแลสัตวเล้ียง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

0004108 การปลูกพืชและเล้ียงสัตวในชีวิตประจําวัน   2(2-0-4) 

 Raising Crops and Animals in Daily Life 

 หลักการปลูกพืชเบื้องตน  การปลูกไมดอกไมประดับเพื่อตกแตง

สถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน การปลูกไมผลและไมยืนตน  หลักการเล้ียงสัตวเบื้องตน การเล้ียงสัตว

เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว การเล้ียงสัตวโดยใชสมุนไพร การเล้ียงและการดูแลสัตว

เล้ียง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมพื้นฐานวิชาชีพ: 

วิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร   

4091612  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

             (Mathematics for Science) 

             เซตและฟงกชัน  ระบบจํานวนจริง  ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง

ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชั่น อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต 

             Set and functionality, the real number system sequences 

and series of real numbers Limits and continuity of functions, 

derivatives of functions and applications 

4091001 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 

                  (Calculus 1) 

                   เซตและฟงกชัน ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของ

ฟงกชันและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต 

                   Set and function, limits and continuity, derivatives and 

application, integration and application 
 

 4091002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

                  (Calculus 2) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4091001 แคลคูลัส 1 

เทคนิคการหาปริพันธ ฟงกชันหลายตัวแปล ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรม อนุกรมอนันต 

Multiple variable function, limits and continuity multiple-variable 

functions, partial derivative, sequence and series, infinite series 
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กลุมวิชาแกน วิชาเคมีรวมปฏิบัติการบังคับใหเรียน 7 หนวยกิต 

4021102  เคมีพื้นฐาน  3(2-2-5) 

              (Fundamental Chemistry) 

              สารและการจําแนกสาร โครงสรางอะตอม  ปริมาณสารสัมพันธ  พันธะ

เคมี สมบัติของธาตุเรฟพรีเซนเตทีพและทรานซิซ่ันกาซของเหลว  สารละลาย  

ของแข็ง  สมดุลเคมี  เคมี กรด -เบส ไฟฟาและปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาทฤษฎี  

             Identification of chemical substance atomic structures 

tachometry chemical properties of elements representations and the 

active transistor liquid Seasons solid solution chemistry acid-based 

chemical, electrical and practices consistent with the cortical content 

4021001  เคมีทั่วไป  3(3-0-6)  

              (General Chemistry 1) 

              สารและการจําแนกสาร โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะ

เคมี สมบัติของธาตุ เรฟพรีเซนเตทีพและทรานซิชั่น ของเหลว สารละลาย 

ของแข็ง การใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

              Matter and classification, atomic structure, stoichiometry 

properties of representative and transition elements, gas, liquid, 

solid, using basic equipment for chemistry and safety in chemistry 

laboratory 

 

4061103   เคมีส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

              (Environmental Chemistry) 

              ความเขาใจเบื้องตนดานองคประกอบดานเคมีในส่ิงแวดลอม เชน นํ้า 

อากาศ ธรณีวิทยา ของเสียอันตรายและพิษวิทยาทางส่ิงแวดลอม 

              Basic understanding of chemical components in the 

environment; aquatic, atmospheric and geological environment; 

hazardous waste and environmental toxicology 

4021002    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1   1(0-2-1) 

                (General Chemistry Laboratory 1) 

                 ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาเคมีทั่วไป 1 

                 Practical experiment relevant to General Chemistry 1 

subject 
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  4021003  เคมีทั่วไป 2  3(2-2-5) 

               (General Chemistry 2) 

               วิชาที่ตองเรียนมากอน  :4021001 เคมีทั่วไป 1 

               เทอรโมไดนามิกส จลนพลศาสตร สมดุลเคมี กรด -เบส เคมีไฟฟา เคมี

นิวเคลียร เคมีอินทรีย และสารชีวโมเลกุล เคมีส่ิงแวดลอม  และปฏิบัติการที่

สอดคลองกับเน้ือหาในทฤษฎ ี

              Thermodynamic, kinetic, chemical equilibrium, acid-base 

electrochemistry, nuclear chemistry, organic chemistry and 

biomolecule, environmental chemistry and practical experiment 

relevant with cortical contents 

 

 กลุมวิชาแกน วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ  บังคับใหเรียน 7 หนวยกิต 

4031001  ชีววิทยาพื้นฐาน  3(2-2-5) 

              (Fundamental Biology) 

   กําเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ  สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต  เอนไซมและเเม

แทบอลิซึม เซลลและการแบงเซลล เนื้อเย่ือพืชและเนื้อเย่ือสัตว  การสืบพันธุและการเจริญเติบโต

ของสิ่งมีชีวิตระบบการทํางานของสิ่งมีชีวิต  นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต 

               The Origin of species and evolution chemical compounds in living 

organisms. although enzymes and metabolism, cell and cell division plant 

tissue and animal tissue, the reproduction and growth of organisms, the 

system of the organism. Ecology and biodiversity, the genetics classification 

life 

4031001  ชีววิทยาทั่วไป  13(3-0-6) 

               (General Biology 1) 

               กระบวนการทางวิทยาศาสตร กําเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต สมบัติและสารเคมี

ของสิ่งมีชีวิต เซลลและการแบงเซลลพันธุศาสตรและวิวัฒนาการ ความหลากหลายและ

อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของพืชและสัตว นิเวศวิทยา 

               Scientific method, origin of earth and living organism, chemical 

compound of living organism, cell and cell division, genetic and evolution, 

diversity and taxonomy of living organism, plant and animal forms and 

functions, ecology 
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 4062110  นิเวศวิทยา  3(2-2-5) 

              (Ecology)              

             ความรูพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาระบบนิเวศพลังงานปจจัยจํากัดวัฏจักรของสาร

ประชากรความสัมพันธในการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตชุมชนการ

เปลี่ยนแปลงแทนท่ีการแพรกระจายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการใช

ทฤษฏีทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

          Introduction to ecology, ecology system, energy, ecological factors 

and nutrient cycles; populations; the relationship of living organism; behavior 

of living things; succession; distribution; natural resources and environmental 

managements; ecological theory for environmental protection and 

improvement 

 

 4061102  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม  1(0-2-1)  

              (Environmental Ecology Laboratory) 

   การวางแปลง การสํารวจและจัดจําแนกชนิดพันธุของระบบนิเวศบนบก

และแหลงนํ้า การวิเคราะหปญหามลพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่มีตอระบบ

นิเวศ 

             Plots sampling, surveying and species classification of 

terrestrial and aquatic ecosystem; environmental pollution analysis and 

its effect on 
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  4031002  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1  1(0-2-1) 

              (General Biology Laboratory 1) 

              ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาชีววิทยาทั่วไป 1 

              Practical experiment relevant to General Biology 1 subject 

  4031003ชีววิทยาทั่วไป 2   3(2-2-5) 

(General Biology 2) 

ทฤษฎีทางวิวัฒนาการ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสืบพันธุและการเจริญ การ

สังเคราะหและกระบวนการหายใจของพืช ระบบตางๆในรางกายสัตว และ

ปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาทฤษฎี 

Theory of evolution, metabolism, reproduction and development, 

photosynthesis and respiration of plant, organ system in animals and 

practical experiment relevant with cortical contents. 

 กลุมวิชาแกน วิชาฟสิกสรวมปฏิบัติการ  บังคับใหเรียน 4 หนวยกิต 

 4011309   ฟสิกสพื้นฐาน  3(2-2-5) 

              (Fundamental Physics) 

  ระบบหนวย เวคเตอร การเคล่ือนที่ของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคล่ือนที่

ของนิวตันงาน กําลัง  พลังงาน เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน หลักของอารคีเม

เดส ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความรอน ไฟฟา  แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และ

ใหมีการปฏิบัติการทดลองตามเน้ือหาขางตน 

 Unit vector motion Newton's laws of motion, momentum and 

energy are simple machine densities of Archimedes. Introduction to electric 

heat induction. Radio activity and a laboratory on the content above 

4011001  ฟสิกสทั่วไป  3(3-0-6) 

              (General Physics) 

             หลักการทางฟสิกสและการประยุกต เน้ือหาครอบคลุมทาง กลศาสตร 

การส่ันและคล่ืน อุณหพลศาสตร ของไหล สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก แสง เสียง

และฟสิกสยุคใหม 

             Principles of physics and applications; the subject converse 

topics in mechanics, oscillations and waves, fluids, electric field, 

magnetic field, light, sound and modern physics. 
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 4061105  ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  1(0-2-1) 

     (Fundamental Physics for Environmental Science Laboratory) 

    ปฏิบัติการเก่ียวกับกลศาสตร  การส่ันและคล่ืน อุณหพลศาสตร สนามไฟฟา 

สนามแมเหล็ก แสง เสียง 

     Mechanics, vibrations, hot wave, electric magnetic wave, light and 

sound laboratories 

4011002  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป  1(0-2-1) 

     (General Physics Laboratory) 

     ปฏิบัติการเก่ียวกับ กลศาสตร การส่ันและคล่ืน อุณหพลศาสตร ของไหล 

สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก แสง เสียงและฟสิกสยุคใหม 

     Laboratory practices involving mechanics, oscillations and waves, 

fluids, electric field, magnetic field, light, sound and modern physics 

 กลุมวิชาบังคับ กลุมวิชาวิทยาศาสตรเฉพาะดาน  บังคับใหเรียน 15 หนวยกิต 

 4062201  เคมีวิเคราะห  3(2-2-5) 

     (Analytical Chemistry) 

     บทนําทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร และการ

วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 

      Introduction to analytical chemistry, analysis by weight, analysis by 

volume and analysis of statistical data 

 

 

 

 

 

 

 

 

4062201  เคมีวิเคราะหทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)     

      (Analytical Chemistry for Environmental Science) 

      หลักการและวิธีการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การ

คํานวณขอมูลทาง สถิติ สําหรับการวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง การวิเคราะห

เชิงปริมาณสารโดยการชั่งนํ้าหนักและวัดปริมาตร สารและการไทเทรตกรด-เบส 

ไทเทรตแบบทําใหตกตะกอน การไทเทรตแบบทําใหเกิดเกิดสารประกอบเชิงซอน 

และการไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ การวิเคราะหโดยเทคนิคของสเปกโตโฟ

โตเมตรีและการวิเคราะหเชิง ไฟฟาเคมี 

       Concepts and Basic principles methods of quality and 

quantitative analysis chemistry, Statistical data calculation for 

experimental data analysis, Quantitative analysis of substances by 

weighing and volume measurement, Substances and acid-base 

titration Precipitated titration Complex titration, titration using redox 

reactions, Analysis by spectrophotometric techniques and 

electrochemical analysis 
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 4062202  การวิเคราะหมลพิษทางน้ํา  3(2-2-5) 

 (Water Pollution Analysis) 

 หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าและนํ้าเสียทาง

หองปฏิบัติการทั้งดานกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ใชเปนมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห 

รวมทั้งการอานผลและแปลผลทีถู่กตอง 

            Principles and techniques for analyzing water quality and 

wastewater in laboratory; standard analysis includes physical, chemical 

and biological properties; reading and interpretation of results correctly 

4062202  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  1(0-2-1)  

(Analytical Chemistry Laboratory for Environmental Science) 

                ปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยวิธีการ

วิเคราะหโดยการชั่ง นํ้าหนักและปริมาตรวิเคราะห การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรต  

แบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบ สารประกอบเชิงซอน  และการไทเทรตแบบรีดอกซ 

              Laboratory practices in qualitative and quantitative analysis 

using analytical methods by weighing and volumetric analysis, Acid-

base titration, coagulant titration, complex titration and redox 

titration 

 4062203  การวิเคราะหมลพิษทางดิน  3(2-2-5) 

 (Soil Pollution Analysis) 

 หลักการทางดานมลพิษทางดิน แหลงกําเนิด การแพรกระจาย ผลกระทบ

ที่มีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม การเก็บตัวอยางและการตรวจวัดมลพิษทางดิน 

เทคโนโลยีการควบคุมและการบําบัดมลพิษทางดิน 

           Fundamental of soil pollution; sources, dispersion of soil 

pollution and its effect on human and environment; soil sampling and 

soil pollution measurements; soil pollution control and treatment 

technology for environment 

4062203  เคมีอินทรียทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)    

              (Organic Chemistry for Environmental Science) 

               ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเคมีอินทรีย ไฮบริดไดเซชันของคารบอน 

พันธะในสารประกอบอินทรีย ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย การเตรียม

และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบอะโรมาติก และ

สารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชัน แอลกอฮอลและฟนอล อีเทอร อัลดไีฮลและ  

คีโตน กรดคารบอกซิลิกและ  อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน 

               Introduction to organic chemistry, Carbon Hybrid, Bonding 

in organic compounds, Types and mechanisms of organic chemical 

reactions, Preparation and reaction of hydrocarbons, Aromatic 

compound and organic compounds with function groups, Alcohols 

and phenols, ether, aldehydes and ketones, carboxylic acids and 

Carboxylic acid amines derivatives 
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 4062204   การวิเคราะหมลพิษทางอากาศ  3(2-2-5) 

                (Air Pollution Analysis) 

    หลักการทางดานมลพิษทางอากาศ แหลงกําเนิด การแพรกระจาย 

ผลกระทบที่มีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม การเก็บตัวอยางและการตรวจวัดมลพิษทาง

อากาศ การปองกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ การเฝาระวังและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศ   

               Fundamental of air pollution; sources, dispersion of air 

pollution and its effect on human and environment; air sampling and 

air quality measurements; air pollution prevention and control system; 

air quality monitoring 

4062204  ปฏิบัติการเคมีอินทรียทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  1(0-2-1)  

              (Organic Chemistry Laboratory for Environmental 

Science)  

               ปฏิบัติการเก่ียวกับเคมีอินทรียเพื่อส่ิงแวดลอม ศึกษาเก่ียวกับเทคนิค

เบื้องตนที่ใชในการทําให สารบริสุทธ์ิ การตกผลึก การหาจุดเดือด การกล่ัน การ

สกัด และโครมาโทกราฟ การทดสอบหมูฟงกชัน การ ตรวจสอบคุณสมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของสารอินทรีย สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลคิล เฮไลด  

แอกอฮอล อีเทอร แอโรแมติก ไฮโดรคารบอน แอลดีไฮด คีโตน เอมีน กรดคาร

บอกซิลิกและอนุพันธ และการ สังเคราะหสารประกอบอินทรีย    

               Laboratory work on organic chemistry for the 

environment, Study about basic techniques used in purification, 

crystallization, boiling point determination, distillation, extraction and 

chromatography. Functional group testing for checking the physical 

and chemical properties of organic substances hydrocarbons, alkyl 

halides, alcohol, ether, aromatic hydrocarbons, aldehydes, ketones, 

amines, carboxylic acids and derivatives and the synthesis of organic 

compounds 
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 4062205  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(2-2-5) 

  (Occupational Health and Safety) 

  หลักการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคจากการประกอบอาชีพ 

อุบัติเหตุและอันตรายจากการประกอบอาชีพ หลักการและเทคนิคในการประเมินหา

อันตรายในการทํางาน การควบคุมอันตราย กฎหมายอาชีวอนามัย มาตรฐานดานอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัยและระดับประเทศ 

            Principles of occupational health and safety; occupational 

diseases; occupational accident and hazard; principle and techniques 

of occupational health and hazardous evaluation; hazard control; 

occupational health law; international and national standards of 

occupational health and safety 

4062205  ชีวเคมีทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)       

             (Biochemistry for Environmental Science) 

              องคประกอบของเซลล โครงสราง สมบัติทางเคมี หนาท่ีทางชวีภาพของ

โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน และเกลือแร การ

ควบคุมขอมูลและการแสดงออกทาง พันธุกรรม สารละลายบัพเฟอรในทางชีวเคมี 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และ การวิเคราะหเชิง

ปริมาณของสารชีวโมเลกุล จลนพลศาสตรของเอนไซม กลไกในกระบวนการเมแทบอลิ

ซึมของ คารโบไฮเดรต   

              Cell composition, structure, chemical properties Biological 

functions of proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, nucleic acids, 

hormones, vitamins and minerals, data control and genetic expression, 

biochemical buffer solutions Laboratory work on testing of physical, 

chemical and quantitative analysis of biomolecules, Enzyme Kinetics, 

Mechanisms in the process of carbohydrate metabolism 
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  4062206  ปฏิบัติการชีวเคมีทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1(0-2-1)  

              (Biochemistry Laboratory for Environmental Science) 

               ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีวเคมี  ศึกษาองคประกอบของเซลล 

โครงสราง สมบัติทางเคมีและ หนาท่ีทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล  โปรตีน เอนไซม 

คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน และ เกลือแร ความสําคัญของ

บัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทําสารชีวโมเลกุลใหบริสุทธ์ิ การตกตะกอน การกรอง 

โครมาโท กราฟฟ  อิเลกโตโฟริซิส การหมุนเหว่ียง   

               Laboratory in Biochemistry Techniques Study of cell 

composition, structure, chemical properties and biological functions of 

biomolecules, proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, nucleic acids, 

hormones, vitamins and minerals, the importance of buffers in living 

organisms Techniques for purifying biomolecules, sedimentation, filtering, 

chromatography, electroliphosis, Centrifuge 
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  4063201  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

              (Statistics and Research Methodology in Environmental 

Science) 

              ศึกษาแนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับวิชาสถิติ ประเภทและแหลงที่มาของ

ขอมูล ระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รูปแบบการสุมตัวอยางประเภทและ

ขั้นตอนของการวิจัย การกําหนดปญหาและประเด็นการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม การกําหนดแนวความคิดและสมมติฐาน การกําหนดประชากร

เปาหมาย การสุมตัวอยาง วิธีการเก็บขอมูลตรรกศาสตร การวิเคราะหขอมูล

เทคนิค การวิเคราะหทางสถิติ 

              Basic statistical concepts; type and sources of information; 

data collection methodology; sampling format; category and step of 

research; defining of research problems and issues; literature review; 

defining of concepts and assumptions; defining of the target 

population; random sampling; data collection methods; data 

analysis; statistical analysis techniques 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาพื้นฐานทาง

ส่ิงแวดลอม:กลุมวิชา

บังคับ 
 

4061101  พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

             (Fundamental in Environmental Science) 

             ความหมายและขอบเขตส่ิงแวดลอมสมดุลในธรรมชาติปญหามลพิษ

ทางส่ิงแวดลอมการแกไขและปองกันการพัฒนาเศรษฐกิจปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ

โดยทั่วไปและเนนฝกปฏิบัติเพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอมในสภาวะปจจุบันการศึกษา

ความสัมพันธในระบบส่ิงแวดลอม 

             Meaning and scope of environment; natural balance; 

environmental pollution problems, solutions and preventions; 

economic development; various environmental problems; practical 

on current problems; relationship of environmental systems 

4061302  พื้นฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)  

              (Fundamental in Environmental Science) 

               ความหมายและขอบเขตส่ิงแวดลอมสมดุลในธรรมชาติปญหามลพิษ

ทางส่ิงแวดลอมการแกไขและปองกันการพัฒนาเศรษฐกิจปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ

โดยทั่วไปและเนนฝกปฏิบัติเพื่อแกปญหาส่ิงแวดลอมในสภาวะปจจุบันการศึกษา

ความสัมพันธในระบบส่ิงแวดลอม 

               Meaning and scope of environment; natural balance; 

environmental pollution problems, solutions and preventions; 

economic development; various environmental problems; practical 

on current problems; relationship of environmental systems 

4061205  การวิเคราะหระบบส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

              (Analysis of Environmental System) 

 ความหมายของระบบส่ิงแวดลอม ระบบและขนาดประเภทของระบบ หลักการ

พื้นฐานของระบบ หลักการพื้นฐานของกระบวนการวิเคราะหปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหา

ของวิชาเคมีวิเคราะหพื้นฐานการประเมินสภาพของระบบ การสรางแผนการจัดการหลัง

การวิเคราะหระบบส่ิงแวดลอม ตัวอยางการวิเคราะหระบบ 

            Definition of environmental system, size and type of 

environmental systems; basic principle of system; basic principle of 

analysis system; introduction to basic analytical chemistry; evaluation 

of the state of system; creating management plan after analyzing 

environmental systems; demonstrated examples of system analysis 

4061301  นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม  3(2-2-5)  

 (Environmental Ecology) 

                 ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยาระบบนิเวศพลังงานปจจัยจํากัดวัฏจักรของสาร

ประชากรความสัมพันธในการอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิตพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตชุมชนการ

เปล่ียนแปลงแทนที่การแพรกระจายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมการใช

ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม และปฏิบัติการที่เก่ียวกับ

นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม 

                 Introduction to ecology, ecology system, energy, ecological factors and 

nutrient cycles; populations; the relationship of living organism; behavior of living 

things; succession; distribution; natural resources and environmental 

managements; ecological theory for environmental protection and improvement; 

Practical experiment relevant to Environmental Ecology 
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4062303  ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม1  2(2-0-4) 

  (English for Environmental Science I) 

  สงเสริมทักษะการส่ือสารเบื้องตนในฐานะนักวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

ผานการฟง พูด อาน และเขียนเก่ียวของกับส่ิงที่เรียนและงานในอนาคต 

            Four fundamental English skill for communication as an 

environmental scientist including listening, speaking, reading, and 

writing about the course of their study and prospectus occupations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

วิชาดานมลพิษ

ส่ิงแวดลอมและการ

ควบคุม 

 

4061401  มลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม  3(3-0-6)  

              (Environmental Pollution and Control 

             ความหมายของมลพิษชนิดสาเหตุของการเกิดมลพิษสถานการณมลพิษ

ระดับทองถิ่น ประเทศและโลกผลกระทบตอสุขภาพและระบบนิเวศนโยบายในการ

ปองกันและแกไขการควบคุมมลพิษ 

             Definition of pollution; types and causes of pollution; 

pollution situation local, national, and global levels; pollution impact 

on human health and ecosystem; policies for prevention and 

improvement; pollution controls 

 

4062401  มลพิษส่ิงแวดลอมและการควบคุม  3(2-2-5) 

              (Environmental Pollution and Control) 

                ความหมายของมลพิษส่ิงแวดลอม ประเภทมลพิษส่ิงแวดลอม สาเหตุของ

การเกิดมลพิษส่ิงแวดลอม สถานการณมลพิษส่ิงแวดลอมระดับทองถิ่น ประเทศและ

โลกผลกระทบตอสุขภาพและระบบนิเวศนโยบายในการปองกันและแกไขการควบคุม

มลพิษ 

               Definition of environmental pollution, types of 

environmental pollution, causes of pollution, situation of pollution 

at the local, national, and global levels, impact on health and 

ecosystems, policy on prevention and correction of pollution 

controls 
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4063401   ระบบบําบัดน้ําเสีย  3(3-0-6)  

                 (Wastewater Treatment System) 

                 แหลงและลักษณะสมบัตินํ้าเสียมลพิษทางนํ้า ความรูพื้นฐานทางดานชีววิทยา

หลักการและกระบวนการบําบัดนํ้าเสียการบําบัดนํ้าเสียทางกายภาพ การบําบัดนํ้าเสียทางเคมี 

การบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพระบบบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีชีววิทยาแบบใชอากาศ ระบบบําบัดนํ้า

เสียดวยวิธีชีววิทยาแบบไรอากาศการบําบัดและกําจัดกากตะกอน 

       Sources and properties of wastewater, water pollution, basic knowledge 

on biology, Methods and Process for wastewater treatment, physical treatment, 

chemical treatment, biological treatment, aerobic biological treatment system, 

anaerobic biological treatment system, sludge treatment and disposal 

4063422  การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย  3(2-2-5) 

               (Solid and Hazardous Wastes Management) 

               การวิเคราะหปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย

ผลกระทบขยะมูลฝอยตอส่ิงแวดลอมระบบการขนถายวิวัฒนาการการกําจัดขยะมูลฝอย

วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

อันตรายของประเทศไทยเทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตรายการนํา

ขยะมูลฝอยไปใชประโยชน 

              Quantity and composition of solid waste and hazardous waste; effect of 

solid waste on environment; transfer system; evolution of waste disposal; 

methodology of waste disposal; waste management in Thailand; technology for 

waste disposal; waste utilization 

4063402  การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย  3(2-2-5)  

               (Solid and Hazardous Wastes Management) 

การวิเคราะหปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตรายผลกระทบขยะ

มูลฝอยตอส่ิงแวดลอมระบบการขนถายวิวัฒนาการการกําจัดขยะมูลฝอยวิธีการกําจัดขยะมูล

ฝอยและกากของเสียอันตราย การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตรายของประเทศไทย

เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตรายการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน 

               Quantity and composition of solid waste and hazardous waste; effect of 

solid waste on environment; transfer system; evolution of waste disposal; 

methodology of waste disposal; waste management in Thailand; technology for 

waste disposal; waste utilization 
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4062404  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับงานส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

              (Geographic Information System for Environment) 

   ศึกษาความรูพื้นฐานและแนวความคิดทางดานระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร โครงสรางของขอมูล การนําเขาขอมูลการจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล

ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และการแสดงผล

ปฏิบัติการซอฟตแวรทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อนํามาใชในงาน

ส่ิงแวดลอม 

              Introduction to basic concept of geographic information 

system; data structure; importing data; storage and management of 

GIS databases; spatial data analysis and display; GIS software to 

environmental work 

4063502  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับงานส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

              (Geographic Information System for Environment) 

               ศึกษาความรูพื้นฐานและแนวความคิดทางดานระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร โครงสรางของขอมูล การนําเขาขอมูลการจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล

ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และการแสดงผล

ปฏิบัติการซอฟตแวรทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อนํามาใชในงาน

ส่ิงแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน 

                Introduction to basic concept of geographic information 

system; data structure; importing data; storage and management of GIS 

databases; spatial data analysis and display; GIS software to 

environmental work, Land use 

4063405  เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม  3(2-2-5)  

   (Environmental Management Technology) 

   ความหมายของเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอมหลักการและทฤษฎี           

เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสีย ภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีในการ

ใชพลังงานทดแทน เทคโนโลยีชุมชนสําหรับการจัดการปญหาชุมชน 

              Definition of environmental management technology; 

principles and theories of environmental management technology; 

waste management technology; local wisdom in environmental 

conservation; alternative renewable energy; community technologies 

for community issues 

4063403  เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)  

              (Environmental Nanotechnology) 

              นิยามความหมายของเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม องคประกอบของ

เทคโนโลยี รูปแบบของเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสะอาด การ

ประเมินวัฏจักรชีวิต การใชเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมในการปองกันและลดปญหา

ส่ิงแวดลอม รวมทั้งการฟนฟูสภาพแวดลอม 

               Definition of environmental technology, Technology 

elements, Technology model, Nanotechnology, Clean technology, Life 

cycle assessment, Utilization of environmental technology to prevent 

and reduce environmental problems, Including the restoration of the 

environment 
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4064406  สัมมนาวิชาการสิ่งแวดลอม  1(0-2-1)  

   (Seminar in Environment)  

              การเสนอรายงานเกี่ยวกับปญหาทางสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีและ

สิ่งประดิษฐใหมๆ แนวความคิดผลงาน ขอมูลหรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ี

อาจจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตสุขภาพและอนามัยของมนุษย โดยการศึกษาและ

คนควาจากแหลงตางๆแลวนํามาอภิปราย เพ่ือประโยชนในการศึกษาเพ่ิมเติมหรือนําไป

ประยุกตใชตอไป 

              Reporting on current environmental issues, new technology and 

inventions; presenting conceptual ideas, research and information or 

changes that may have impacted on human’s life; discussion of gathered 

information from various sources for further research and application 

4063404  นวัตกรรมส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

              (Environmental Innovation) 

              ความหมายของนวัตกรรมส่ิงแวดลอม นวัตกรรมดานเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม  นวัตกรรมดานส่ิงแวดลอมทางสังคม นวัตกรรมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ

ชุมชน การประยุกตเทคโนโลยีมาใชในการปองกัน แกไขและลดปญหาส่ิงแวดลอม 

              Meaning of environmental innovation, environmental 

technology innovation, appropriate technology innovation, social 

innovation, local wisdom innovation for community, applying 

technology to prevent, solve and reduce environmental problems 

4063501  อนามัยส่ิงแวดลอม  3(2-2-5)   

 (Environmental Health) 

 ความหมาย ขอบเขตและแนวคิดทางอนามัยส่ิงแวดลอม สถานการณและ

นโยบายที่เก่ียวของกับอนามัยส่ิงแวดลอม ความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับบุคคลและสังคม

ความตองการของมนุษย พฤติกรรมอนามัย การเรียนรูและการจูงใจโครงสรางสังคม 

ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชนทั่วไปองคประกอบที่มีอิทธิพลตอโครงการพัฒนาอนามัย  

               Meaning, scope and concepts of environmental health; situation 

and policies to environmental health; understanding about individuality and 

society, such as, human needs, behavioral health, learning and motivation; 

Appreciate social structure theories and factors in flouncing the development 

of health 

4064302   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(2-2-5) 

             (Occupational Health and Safety) 

              หลักการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคจากการประกอบอาชีพ 

อุบัติเหตุและอันตรายจากการประกอบอาชีพ หลักการและเทคนิคในการประเมินหา

อันตรายในการทํางาน การควบคุมอันตราย กฎหมาย อาชีวอนามัย มาตรฐานดานอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยและระดับประเทศ 

               Principles of occupational health and safety; occupational diseases; 

occupational accident and hazard; principle and techniques of occupational 

health and hazardous evaluation; hazard control; occupational health law; 

international and national standards of occupational health and safety 
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หมวดวิชาบังคับ 

กลุมวิชาการจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

4063601  การจัดการส่ิงแวดลอมแบบผสมผสาน  3(2-2-5)  

 (Integrated Environmental Management) 

 หลักการวิเคราะหและการจัดการระบบส่ิงแวดลอมการฝกสํารวจและรวบรวมขอมูล

วิเคราะหผลกระทบวางแผนแกปญหาส่ิงแวดลอมโดยมุงเนนการจัดการและพัฒนาที่ยั่งยืนการ

ประยุกตใชทฤษฎีและความรูทางดานนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

                 Analysis and management of environmental system; practical in 

surveying and data collection; impact analysis, planning, solving environmental 

issues based on management and sustainable development; applied in theory 

and knowledge of ecological for resource managements  

4064501  การจัดการส่ิงแวดลอมแบบผสมผสาน  3(2-2-5)  

 (Integrated Environmental Management) 

                หลักการวิเคราะหและการจัดการระบบส่ิงแวดลอมการฝกสํารวจและรวบรวมขอมูล

วิเคราะหผลกระทบวางแผนแกปญหาส่ิงแวดลอมโดยมุงเนนการจัดการและพัฒนาที่ยั่งยืนการ

ประยุกตใชทฤษฎีและความรูทางดานนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

               Analysis and management of environmental system; practical in 

surveying and data collection; impact analysis, planning, solving environmental 

issues based on management and sustainable development; applied in theory 

and knowledge of ecological for resource managements  

 4063602    การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  3(2-2-5)  

   (Environmental Impact Assessment) 

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

ดานสังคม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดานสุขภาพ การเก็บขอมูลภาคสนาม

สภาวการณและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมการวิเคราะหระบบการประเมินและการ

พยากรณผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งทางกายภาพชีวภาพคุณคาการใชประโยชนของมนุษย

คุณภาพชีวิตและเสนอแนวทางการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

                 Initial environmental evaluation; social impact assessment; health 

impact assessment; field data collection; state and environmental changes; 

system analysis; evaluation and prediction of environmental impaction physical 

and biological environment, value for human use and quality of life; guidelines for 

efficient management 

4064502  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม   3(2-2-5)  

 (Environmental Impact Assessment) 

                 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

ดานสังคมการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดานสุขภาพ การเก็บขอมูลภาคสนาม

สภาวการณและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมการวิเคราะหระบบการประเมินและการ

พยากรณผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งทางกายภาพชีวภาพคุณคาการใชประโยชนของ

มนุษยคุณภาพชีวิตและเสนอแนวทางการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

                  Initial environmental evaluation; social impact assessment; health 

impact assessment; field data collection; state and environmental changes; 

system analysis; evaluation and prediction of environmental impaction physical 

and biological environment, value for human use and quality of life; guidelines 

for efficient management 
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 4063603   หลักการจัดการลุมน้ํา  3(2-2-5) 

 (Principle of Watershed Management) 

 ลุมนํ้าและความคิดรวบยอดเก่ียวกับลุมนํ้า โครงสรางของทรัพยากรลุมนํ้า

และสมดุลทางนิเวศวิทยาหลักการจัดการลุมนํ้า เพื่อควบคุมปริมาณ คุณภาพและอัตรา

การไหลของนํ้าการควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหงแลงและ

มลพิษในพื้นที่ลุมนํ้า การพัฒนาแหลงเส่ือมโทรมของพื้นที่ลุมนํ้าความรูเบื้องตนในการ

สํารวจ และวิเคราะหลุมนํ้าเพื่อวางแผนจัดการลุมนํ้า 

          Conceptualized idea about watershed, watershed resources 

structures and its ecological balances; principle of watershed 

management in order to control its quantity, quality and water flow; 

measures to control and prevent soil erosion, flood, drought and 

pollution in watershed areas; restoration of degraded watershed; 

basic knowledge in watershed surveying and analysis for planning 

 

4062505   หลักการจัดการลุมน้ําแบบผสมผสาน  3(2-2-5) 

               (Principle of Integrated Watershed Management) 

                ลุมนํ้าและความคิดรวบยอดเก่ียวกับลุมนํ้า โครงสรางของทรัพยากรลุม

นํ้าและสมดุลทางนิเวศวิทยาหลักการจัดการลุมนํ้า เพื่อควบคุมปริมาณ คุณภาพและ

อัตราการไหลของนํ้า การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหง

แลงและมลพิษในพื้นที่ลุมนํ้า การฟนฟูแหลงเส่ือมโทรมของพื้นที่ลุมนํ้า ความรู

เบื้องตนในการสํารวจ และวิเคราะหลุมนํ้าเพื่อวางแผนจัดการลุมนํ้า 

              Conceptualized idea about watershed, watershed 

resources structures and ecological balances; principle of 

watershed management in order to control its quantity, water 

quality and water flow; controlling and prevention of soil erosion, 

flood, drought and pollution in watershed areas; restoration of 

degraded watershed; basic knowledge in watershed surveying and 

analysis for planning 
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 4064601   กฎหมายส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

    (Environmental Laws) 

    ศึกษาประวัติความเปนมา ความสําคัญนโยบายและขอกําหนดการ

ออกกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ 

พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และเทศบัญญัติตางๆ

ทางดานสาธารณสุข แรงงาน อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัยและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

               Study of history, background, importance, policy of 

environmental legislation in Thailand and international context; 

understanding different acts, rules, orders and various local 

regulations related to public health, labor, industry, environment 

occupational health and other relevant legislations 

 

  4063503  พิษวิทยาและการประเมินความเส่ียงทางส่ิงแวดลอม  3(2-2-5)  

              (Toxicology and Risk Assessment for Environment) 

               นิยามความหมาย ประเภทสารพิษในส่ิงแวดลอมกลไกความเปนพิษ

และการเปล่ียนแปลงของสารพิษในส่ิงแวดลอม การประเมินความเส่ียงของ

สารพิษตอส่ิงแวดลอม ผลกระทบของสารพิษตอรางกาย และปฏิบัติการ

พิษวิทยา 

              Definition of toxicology, type of toxins in the 

environment, mechanisms and transformation of toxins in the 

environment, risk assessment, the effects of toxins on health, 

toxicology analysis of laboratory 

-139- 



  

 

หมวด/กลุมวิชา หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 

กลุมวิชาบังคับ :กลุม

วิชาการวิจัยและ

จริยธรรม 

4064701   การวิจัยส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

 (Environmental Research) 

 ศึกษายุทธศาสตรการวิจัยของประเทศและมหาวิทยาลัย เชื่อมโยง

ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมในพื้นที่ นําเสนอที่มาและความสําคัญของปญหา ศึกษา

ขอมูลเอกสารที่เก่ียวของ  วางแผนการวิจัย ดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบ สรุป

และอภิปรายผลพรอมขอเสนอแนะ โดยเนนการเขียนและการนําเสนอตามรูปแบบ

การนําเสนอในวารสารวิทยาศาสตรสากล 

            Study of research strategy of country and university and 

linkage to local environmental issues; presenting background of 

rationale of research topic; carry out literature review and planning; 

follow through systematic research plan; writing up of result, 

summary and discussion following international scientific journal 

guidelines 

4063601  การวิจัยส่ิงแวดลอม1  1(0-2-1) 

              (Environmental Research1) 

              หลักจริยธรรม กฎหมายส่ิงแวดลอมที่เก่ียวกับการวิจัย การวิเคราะห

ปญหาส่ิงแวดลอม ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมในพื้นที่ การวิจัยทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม การวิจัยทางสังคมส่ิงแวดลอม ที่มาและความสําคัญ

ของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขตและพื้นที่การวิจัย การศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวของ กรอบแนวคิดการวิจัย กลุมตัวอยางหรือประชาการ ขนาด

กลุมตัวอยาง การวางแผนการทดลอง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่

เก่ียวของกับการวิจัย นําเสนอโครงรางงานวิจัย 

               Ethical principles, environmental laws related to 

research; Analysis of environmental problems, Local environmental 

issues, Research in environmental science and technology, 

Environmental social research, Background and significance of 

problems, objectives, scope and areas of study, relevant 

documents and research, Research conceptual framework, Sample 

groups or populations, Sample size, Experiment planning, Data 

collection, Data analysis, Research related statistics, Present a 

research proposal 
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 4064702   จริยธรรมส่ิงแวดลอม  2(2-0-4)  

 (Environmental Ethics) 

 ศึกษานิยาม ความตองการพื้นฐานของมนุษย แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม

ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การเมืองแนวนิเวศ  )นิเวศวิทยาการเมือง (

เศรษฐศาสตรสีเขียว ความเสมอภาคและความยุติธรรมดานส่ิงแวดลอม หลักความ

พอเพียง จริยธรรมส่ิงแวดลอมในคําสอนตามหลักพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 

            Definition of environmental ethics; fundamental human’s 

needs; conceptualize idea about ethics and sustainable 

development; political ecology; green economics; environmental  

4064601  การวจิัยส่ิงแวดลอม 2  2(0-4-2) 

              (Environmental Research 2) 

               ปฏิบตัิการทําวิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม สังคมส่ิงแวดลอม นวัตกรรมทางส่ิงแวดลอม ภายใตการ

แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาใหสอดคลองกับโครงรางงานวิจัย สอบปองกัน

โครงการวิจัยตามเกณฑการประเมินของสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

               Conduct research on interesting topics; environmental 

science and technology, environmental society, environmental 

innovation, following by the guidance of the advisor in accordance 

with the research proposal,  

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาชีพเฉพาะ:  

4062304  ภูมิศาสตรกายภาพ  3(3-0-6)  

 (Physical Geography) 

 สัณฐานของโลก ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเน่ืองจากความสัมพันธระหวาง

โลกกับดวงอาทิตยและดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพและการเปล่ียนแปลง

ของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวมณฑล และการจํากัดขอบเขตของ

ส่ิงแวดลอม 

            Morphology of the world, phenomenon of the relationship 

between the Earth, Sun and Moon; physical properties and dynamics 

of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere 
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4062306   วิทยาศาสตรโลกรอน  3(2-2-5)  

                (Global Warming Science) 

 การแผรังสีดวงอาทิตยสูผิวโลกสภาวะสมดุลที่ใหรังสีสุทธิบนผิวโลกอันเกิดจาก

รังสีชวงส้ันและชวงยาวและสะทอนจากผิวโลกสูบรรยากาศ ความเขาใจสภาวะชั้นบรรยากาศ

ประกอบดวยtroposphere stratosphere mesosphere และ  thermosphere ซ่ึงมีอิทธิพล

ตอกระบวนการเกิดภาวะโลกรอน 

                 Sun radiation to earth surface; balance of net radiation and its reflection 

to the atmosphere via short range and long range radiations; understanding the 

atmospheric conditions, including, troposphere, stratosphere, mesosphere and 

thermosphere that influence global warming process 

4062301  วิทยาศาสตรโลกรอนและการเปล่ียนแปลง  3(3-0-6) 

               (Global Warming Science and Changing) 

                 การแผรังสีดวงอาทิตยสูผิวโลกสภาวะสมดุลที่ใหรังสีสุทธิบนผิวโลกอันเกิดจาก

รังสีชวงส้ันและชวงยาวและสะทอนจากผิวโลกสูบรรยากาศ ความเขาใจสภาวะชั้นบรรยากาศ

ประกอบดวย troposphere stratosphere mesosphere และ thermosphere  อิทธิพลตอ

กระบวนการเกิดภาวะโลกรอนผลกระทบและการเปล่ียนแปลงจากภาวะโลกรอน 

                Sun radiation to earth surface, balance of net radiation and its reflection to 

the atmosphere via short range and long-range radiations, understanding the 

atmospheric conditions, including; troposphere, stratosphere, mesosphere and 

thermosphere,influence global warming process, effect and global warming changing 

4062307  พลังงานและการอนุรักษ  2(2-0-4)  

 (Energy and Conservation) 

พลังงาน ประเภทของพลังงาน แหลงพลังงานในประเทศไทย การใชพลังงานและ

การพัฒนาพลังงาน แหลงพลังงานทดแทน ปญหาจากการใชพลังงาน แนวทางใน

การอนุรักษพลังงาน 

             Energy and energy source, energy source in Thailand; 

energy state and source development; alternative energy sources; 

problems from energy usage; energy conservation 
 

4063405  เทคโนโลยีการเปล่ียนของเสียเปนพลังงาน  3(3-0-6) 

              (Waste to Energy Technology) 

              แหลงพลังงานและชนิดของพลังงาน ประเภทของเสียที่สามารถ

เปล่ียนเปนพลังงาน ความตองการและแนวโนมในการใชพลังงาน ผลกระทบของการ

ใชพลังงานตอส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีการเปล่ียนนํ้าเสียใหเปนพลังงานเทคโนโลยีการ

ขยะและส่ิงปฏิกูลใหเปนพลังงาน นโยบายพลังงานของประเทศไทย  

              Energy sources and types of energy, energy type, type of 

waste transformation into energy, demand and trends of energy, 

the impact of energy utilization on the environment, technology of 

transformation from waste water into energy, technology of 

transformation from solid waste and sewage into energy 
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4062407  การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

 (Environmental Survey and Monitoring) 

 ศึกษาวิธีการ และเครื่องมือในการสํารวจคุณภาพส่ิงแวดลอมภายใน

ชุมชนเชน คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ คุณภาพชีวิต การวางแผนสํารวจขอมูลการ

เก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง การวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอมในภาคสนามการ

วิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลจากการสํารวจ 

           Methodology and tools for environmental monitoring in the 

community including, water quality, air quality and quality of life; 

survey planning and sampling; sample preservation, field 

environmental quality analysis; data analysis and presentation 

 

 

 

 

 

 

 

4062302  การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

              (Environmental Quality of Survey and Monitoring) 

              นิยามความหมาย กฎหมายส่ิงแวดลอม หลักการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอม ขอบเขตการศึกษาของโครงการพัฒนา  การติดตามคุณภาพ

นํ้าและสัตวนํ้า คุณภาพอากาศ เสียงและความส่ันสะเทือนทรัพยากรปาไมและ

สัตวปา คุณภาพสังคมส่ิงแวดลอม วิธีการศึกษาและเครื่องมือในการสํารวจ

คุณภาพส่ิงแวดลอม การวางแผนเก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง การวิเคราะห

ขอมูลในภาคสนามการวิเคราะหขอมูลในหองปฏิบัติการ รูปแบบการจัดทํา

รายงาน 

 

              Definitions, Environmental law, Principles of 

environmental quality monitoring, study scope of the development 

project, monitoring of water and aquatic quality, air quality, sound 

and vibration, forest and wildlife resources, quality of 

environmental society, methodology and tools for environmental 

quality surveys, Sample planning, specimen storage, data analysis in 

the field, data analysis in the laboratory, Format of report 
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4062606   การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  3(2-2-5)  

 (Eco Tourism Management) 

 ศึกษาเก่ียวกับนิยาม องคประกอบและรูปแบบของการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ ความสําคัญและคุณคาของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสําหรับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเชิงธุรกิจและการ

เปนผูประกอบการ กิจกรรมการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในและนอกพื้นที ่

            Definition, form and types of eco-tourism; importance and 

value of eco-tourism; activities of eco-tourism in business and 

entrepreneurship, eco-tourism management activities 

4062502  การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  3(2-2-5) 

            (Eco Tourism Management) 

              นิยามความหมาย องคประกอบและรูปแบบของการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ ความสําคัญและคุณคาของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสําหรับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดและแหลง

ของทรัพยากรนันทนาการ การใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศในเชิงธุรกิจ

และการเปนผูประกอบการ กิจกรรมการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในและนอก

พื้นที่ กฎหมายที่เก่ียวของ 

             Definition Elements and patterns of ecotourism, The 

importance and value of ecotourism, Activities for ecotourism, 

Biological conservation, Natural resources, Types and recreational 

resources, Business and Entrepreneurship Ecotourism Service 

Ecotourism management activities in and outside the area, 

Relevant laws 

4062607  ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ  3(3-0-6) 

   (Recreation Resource and Management) 

              ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดและแหลงของทรัพยากร

นันทนาการในประเทศไทย สภาพปญหาที่เกิดจากการใชประโยชน การวิเคราะห

และการวางแผนเพื่อการพัฒนาและอนุรักษแหลงทรัพยากรนันทนาการทั้งที่มีอยู

เดิมและแหลงใหมๆ กรณีศึกษาแหลงทรัพยากรนันทนาการในทองถิ่น 

 

 

 

-144- 



  

 

หมวด/กลุมวิชา หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 

4062608   การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

   (Natural and Cultural Heritage Conservation) 

    ความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติประเภทของธรรมชาติที่ควร

อนุรักษสภาพปจจุบันของการอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมนโยบาย

แผนการอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมปญหาและอุปสรรคในการ

อนุรักษวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

               Importance of nature conservation; types of conservable 

nature; current state of natural conservation and cultural heritage; 

policies, planning and cultural heritage; problem and barrier of 

conservation; effective solution of conservation 

 

4063309   เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)  

    (Environmental Economics) 

    ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ประยุกตกับส่ิงแวดลอมและ

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรตางๆที่ใชในการวิเคราะหคาใชจายเก่ียวกับส่ิงแวดลอมรวมทั้ง

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการพัฒนาส่ิงแวดลอมการวิเคราะหและ

ประเมินโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับปญหาและการ

พัฒนาส่ิงแวดลอมโดยใชกรณีศึกษา 

                  Economic theories and its application to the environment;  various 

economic tools used in environmental cost analysis, economic returns and social 

benefits; analysis and evaluation of environmental impact due to governmental 

policies;  examples of some case studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-145- 



  

 

หมวด/กลุมวิชา หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 

 4063310  จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม  3(2-2-5)  

   (Environmental Microbiology) 

    ชนิดของจุลินทรียในส่ิงแวดลอมจุลินทรียในอาหาร นํ้า ดิน และการ

สุขาภิบาล ประโยชนและโทษของจุลินทรียอิทธิพลของจุลินทรียตอส่ิงแวดลอม

และการควบคุมแกไขจุลินทรียกับอุตสาหกรรม 

              Types of microorganism in environment; microorganism in 

soil, food, water and sanitary system; benefits and drawbacks of 

micro-organisms on the environment; importance of microorganism 

for the environment and its control; microorganism and industry 

4062308  จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม  3(2-2-5)  

              (Environmental Microbiology) 

               ชนิดของจุลินทรียในส่ิงแวดลอมจุลินทรียในอาหาร นํ้า ดิน และการ

สุขาภิบาล ประโยชนและโทษของจุลินทรีย อิทธิพลของจุลินทรียตอส่ิงแวดลอม

และการควบคุมแกไขจุลินทรียกับอุตสาหกรรม 

                Types of microorganism in environment; microorganism 

in soil, food, water and sanitary system; benefits and drawbacks of 

micro-organisms on the environment; importance of microorganism 

for the environment and its control; microorganism and industry 

 4063311  การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  2(2-0-4)  

 (Biodiversity Conservation) 

 ความหมายและความสําคัญในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

การทําลายถิ่นที่อยู  ปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เทคนิค

การศึกษาภาคสนามเพื่อสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตางๆ ของ

ชุมชน การประเมินคุณคา การใชประโยชนอยางยั่งยืน กฎหมายและอนุสัญญาที่

เก่ียวของ 

            Definition and importance of conserving biodiversity; habitat 

destruction; loss of biodiversity; technical field studies to explore 

biodiversity in different areas of the community; evaluation of values 

and its utilization for sustainable use; relevant law and conventions 
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 4063312  การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของโครงการ 

ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  3 (2-2-5) 

             (Public Relation and Participation on Environmental 

Impact) 

             วิธีการใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการพัฒนาตางๆ 

ตลอดจนกลยุทธในการใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู  รวมคิด และรวม

ตัดสินใจในแตละขั้นตอนของโครงการพัฒนาประเภทตางๆ เพื่อใหการทํางานดาน

ส่ิงแวดลอมบรรลุวัตถุประสงคและเกิดการยอมรับจากทกุฝายที่เก่ียวของ 

            Methodology in providing information and public relations of 

projects; strategies for public participation at various stages in the 

decision-making process of projects 

 

 4062408  การสํารวจขอมูลระยะไกลเบื้องตนสําหรับงานส่ิงแวดลอม    3(2-

2-5)    

             (Introduction to Remote Sensing for Environment) 

 ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องตนของการสํารวจขอมูลระยะไกลการ

สํารวจขอมูลธรรมชาติดวยดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียมการใชประโยชนจาก

ภาพดาวเทียมในงานดานภู มิศาสตรฝกปฏิบัติการและตรวจสอบขอมูลใน

ภาคสนามสําหรับงานส่ิงแวดลอม 

History and basic principle of remote sensing; natural resources 

survey by using satellite; satellite imagery in geography work; 

performance and data validation in field trip 
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 4063409  น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม  2(1-2-3) 

             (Industrial Wastewater and Control) 

 ศึกษาคุณสมบัติและอันตรายของนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทตางๆ ที่มีตอสภาวะแวดลอมและการสาธารณสุข ระบบนํ้าเสียแบบตางๆ 

ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกใช การควบคุม และการรักษาระบบบําบัดนํา

เสียใหมีประสิทธิภาพ 

             Industrial wastewater quality and its impact to the 

environment/public health; type of wastewater treatment systems in 

industry setting; selection of the systems, maintenance for the 

greatest efficiency 

 

 4063609  การประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร  2(2-0-4) 

              (Strategic Environmental Assessment) 

   ที่มา หลักการ รูปแบบและมิติของระบบการประเมินส่ิงแวดลอมเชิง

ยุทธศาสตร กระบวนการและเทคนิคการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร จุด

แข็งและจุดออน การนําไปปฏิบัติและองคกรที่เก่ียวของ ความสัมพันธกับระบบ

การประเมินส่ิงแวดลอมระบบอ่ืนๆ  

              Background, principles format and dimension of strategic 

environmental assessment; process and technical strategic 

environmental assessment; understanding strength and weakness of 

each system in order to implement to organizations; relationships 

with other systems 
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 4063610  หลักการจัดการทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน  3(3-0-6)  

 (Principle of Integrated Water Resource  

Management) 

 ชนิดและการกระจายของแหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้าที่มนุษยสราง

ขึ้น ประโยชนและสภาพปญหาที่เกิดจากการใชประโยชนการสํารวจและวางแผน

พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อจุดมุงหมายตางๆ โดยเนนประเทศไทย 

            Types and distribution of natural water resources and man-

made resources; water resources utilization and occurring problems, 

survey and planning for different purposes 

 

 44063611  การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน  3(2-2-5)  

                (Land Use Planning) 

    ความหมายความสําคัญของการใชประโยชนที่ดินสภาพการใชที่ดินใน

ประเทศไทยการจําแนกและหลักการจําแนกสมรรถนะที่ดินหลักการใชที่ดินเพื่อ

การเกษตรกรรมการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการปาไมเมืองชุมชนและอ่ืนๆการ

วางแผนการใชประโยชนที่ดินเนนกิจกรรมการใชที่ดินในประเทศไทยเปนสําคัญ 

              Definition; importance of land use; land use in Thailand; 

classification and principle of land classification; land use planning 

principle for agriculture, industry, tourism, forestry and urbanization 
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 4064411  พื้นฐานการออกแบบระบบส่ิงแวดลอม  3(2-2-5) 

             (Foundation Environmental System Design) 

   การเขียนตัวเลขและตัวอักษร การเขียนภาพฉายออรโทกราฟกและ

การเขียนภาพเหมือนสามมิติ การใหขนาดและการกําหนดความคลาดเคล่ือน การ

เขียนภาพสเก็ตช มือเปลา  ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ พื้นฐานการใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ กรณีศึกษาระบบส่ิงแวดลอม ไดแก ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระบบประปา เปนตน 

Understanding numbers and characters for writing autographic 

projection and the three dimensional portrait; size selections and 

deviations; drawing by freehand sketches to separate each 

components; using computer aided in drafting environmental 

systems; case studies include wastewater treatment system, waste 

disposal system, water supply system  

4063301  พื้นฐานการออกแบบระบบส่ิงแวดลอม  3(2-2-5)  

                 (Foundation Environmental System Design) 

                นิยามความหมายของระบบส่ิงแวดลอม การวิเคราะหระบบ

ส่ิงแวดลอม หลักการเขียนแบบเบื้องตน การออกแบบระบบประปา การ

ออกแบบระบบผลิตนํ้าดื่ม การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย การออกแบบระบบ

กําจัดขยะมูลฝอย การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบ 

กรณีศึกษาออกแบบระบบส่ิงแวดลอมสูการนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

Definition of environmental system, Environmental system analysis, 

Basic drawing principles, Water supply system design, Drinking water 

production system design, Wastewater treatment system design, 

Solid waste disposal system design, Practical training in designing 

programs, Case studies of environmental system design to be 

utilized for local development 
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 4064412  เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา   3(2-2-5)  

 (Water Treatment Technology) 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพนํ้า เทคโนโลยีการแยก

ของเหลว การแลกเปล่ียนไอออน การดูดติดผิว รีเวิรสออสโมซิส ไมโครฟลเตรชัน 

อัลตราฟลเตรชัน และอิเลคโตรไดอะไลซิส เทคโนโลยีการแยกกาซดวยเยื่อกรองรู

พรุน กระบวนการฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลตและโอโซน การเลือกใช

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าขั้นสูงและกรณีศึกษา 

             Technology development for water quality improvement, 

including liquid separation technologies, ion exchange, adsorption, 

reverse osmosis, micro-filtration, ultra-filtration andelectrodialysis; 

membrane technology for gas separation; ultraviolet light and ozone 

disinfection;selection of advanced processes in water quality 

improvement and case studies 

 

 4064413   แบบจําลองดานสิ่งแวดลอม   3(2-2-5) 

    (Environmental Modeling) 

     ความหมายและชนิดของแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม แนวความคิดสําคัญ 

ชนิดของแบบจําลอง กลยุทธสําหรับการวิเคราะหและการใชแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 

                Definition and type of environmental models; critical concept; 

type of environmental model; strategic for analysis and application of 

environmental model 
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 4064614  เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

   (Sustainable Agriculture for Environment) 

   ความหมาย และความสําคัญของการเกษตร ความสัมพันธของการเกษตรกับ

สิ่งแวดลอม การเกษตรท่ีเกื้อกูลตอสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา การเกษตรย่ังยืนในพ้ืนท่ี และ

ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

              Definition of sustainable agriculture; its importance and relationship to 

environment; environmentally sound of agricultural practices;  case studies of 

local sustainable agriculture farming; self-sufficient economy 

4063504  เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดลอม  3(2-2-5)  

             (Sustainable Agriculture for Environment) 

              ความหมาย และความสาํคัญของการเกษตร ความสัมพันธของการเกษตรกับ

สิ่งแวดลอม การเกษตรท่ีเกื้อกลูตอสิง่แวดลอม กรณีศึกษา การเกษตรย่ังยืนในพ้ืนท่ี และ

ระบบเศรษฐกจิพอเพียง 

           Definition of sustainable agriculture; its importance and relationship to 

environment; environmentally sound of agricultural practices; case studies of 

local sustainable agriculture farming; self-sufficient economy 

 

 

 

 064615   การจัดการความเส่ียงทางดานส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)  

            (Environmental Risk Management) 

 ความหมายของความเส่ียงและความสัมพันธกับการจัดการส่ิงแวดลอม 

การประเมินความเส่ียงในส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนไป อุบัติภัยจากธรรมชาติและมลพิษ 

ผลกระทบจากความเส่ียงตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ประเด็นปญหาที่ เปนที่

ถกเถียงในสังคม การตัดสินใจโดยใชขอมูลจากการวิเคราะหความเส่ียง 

           Definition of risk and its relationship to environmental 

management; risk assessment in natural disasters; pollution incidents 

and its impact to human health and environment; controversial 

issues in societies and decision making based on risk analysis 
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  4063505   การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน  3(3-0-6) 

                 (Sustainable management of industrial waste) 

               อุตสาหกรรมสีเขียวระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม วิวัฒนาการ

การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หลักการ 3Rs 

การจัดการของเสียและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินวัฏจักร

ชีวิต มาตรฐานดานส่ิงแวดลอม (ISO 14000) 

              Green industry, Industrial waste management system, 

Evolution of industrial waste management, Industrial ecosystem, 

3Rs principles, Waste management and climate change, Life Cycle 

Assessment, Environmental standards (ISO 14000) 
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  4064503  วิทยาศาสตรสําหรับผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษส่ิงแวดลอม 

3(2-2-5) 

              (Science for Controller of Environmental Pollution  

Treatment System) 

              การวิเคราะหระบบมลพิษส่ิงแวดลอม มลพิษอากาศ กาก

อุตสาหกรรม มลพิษทางนํ้า มลพิษของเสียอันตราย กฎหมายมลพิษส่ิงแวดลอม 

แหลงกําเนิดการมลพิษ การเก็บและวิเคราะหตัวอยางการ การรวบรวมและ

ขนสงของเสียอันตราย การประเมินความเส่ียง ความปลอดภัย แผนฉุกเฉินใน

การจัดการของเสียอันตราย การบําบัดดวยวิธีทางกายภาพ เคมีการบําบัด การ

ปรับเสถียร การทํากอนแข็ง การบําบัดและกําจัดดวยความรอน การบําบัดและ

กําจัดดวยความรอนจากเทคโนโลยีในการเผาไหม  

              System analysis of environmental pollution, air pollution, 

industrial waste, water pollution, hazardous waste pollution. 

Environmental pollution law Source of pollution Collection and 

analysis of samples Hazardous waste collection and transportation 

Risk assessment, safety, hazardous waste management emergency 

plan Physical therapy, chemotherapy, stabilization therapy Lumping 

Heat treatment and elimination Heat treatment and elimination 

from sintering technology 
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  4064504   ศาสตรพระราชากับการจัดการส่ิงแวดลอม  2(1-2-3) 

              The King’s Philosophy for Environmental 

Management) 

    นิยามความหมาย หลักการ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการเขาใจ(ตนนํ้า) เขาถึง (กลางนํ้า) พัฒนา (ปลายนํ้า)โคกหนองนาโมเดล

การปลูกปาสามอยางประโยนส่ีอยาง โครงการพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนา

ส่ิงแวดลอม กรณีตัวอยางของการนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในพื้นที่จริง 

               Definitions, definitions, principles, concepts; the sufficiency 

economy philosophy, principles of understanding (upstream), access 

(midstream), development (downstream), Khok Nong Na Model, three 

types of forest plantations for four benefits, Royal project of 

environmental development the case of applying King's science to the 

area 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาปฏิบัติการและฝก

ประสบการณวิชาชีพ: . 

หมวดวิชาประสบการณ

ภาคสนาม (ฝกงาน / 

สหกิจศึกษา)  

4064801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานส่ิงแวดลอม   1(90) 

             (Preparation for Professional Experience in 

Environment) 

 จัดเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนไปฝกประสบการณวิชาชีพ ณ 

สถานประกอบการ และหนวยงานราชการทั้งทางดานบุคลิกภาพ การจัด

เอกสาร คอมพิวเตอรและการปฏิบัติการในหองปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 

             Preparation of students prior to work placement for 

professional experiences; area of preparation and development 

includes personality development, documents management, 

computer skills and hands on environmental laboratory techniques 

4064701  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานส่ิงแวดลอม   1(90)  

            (Preparation for Professional Experience in Environment) 

จัดเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนไปฝกประสบการณวิชาชีพ ณ สถาน

ประกอบการ และหนวยงานราชการทั้งทางดานบุคลิกภาพ การจัดเอกสาร 

คอมพิวเตอรและการปฏิบัติการในหองปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 

              Preparation of students prior to work placement for 

professional experiences; area of preparation and development 

includes personality development, documents management, 

computer skills and hands on environmental laboratory techniques 

4064802  การฝกประสบการณวิชาชีพดานส่ิงแวดลอม   5(450)  

 (Training for Professional Experience in Environment) 

 การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ หรือ องคการ

รัฐวิสาหกิจตางๆ ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง ในชวงเวลาไมนอยกวา 12 สัปดาห

ระหวางภาคฤดูรอนหรือภาคเรียนสุดทายพรอมทั้งสงรายงานตอภาควิชาและจัด

สัมมนาเผยแพร 

             Factory training, industrial, government agencies or 

organizations in at least 450 hours during a period of at least 12 

weeks during the summer or last semester and submit a report to 

the department and seminar 

 

4064702  การฝกประสบการณวิชาชีพดานส่ิงแวดลอม   6(540)  

              (Training for Professional Experience in Environment) 

              การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ หรือ องคการ

รัฐวิสาหกิจตางๆ ไมนอยกวา 540ชั่วโมง ในภาคเรียนสุดทายพรอมทั้งสงรายงาน

ตอภาควิชาและจัดสัมมนาเผยแพร 

              Factory training, industrial, government agencies or 

organizations in at least 540 hours in the last semester and submit a 

report to the department and seminar 
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4064803   เตรียมสหกิจศึกษา   1(90) 

    (Pre-Cooperative Education)   

               หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน

ของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐาน

และเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย

สมัครงานและการสัมภาษณงาน ความรูพื้นฐานและทักษะที่จําเปนสําหรับการ

ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน

วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกอนออกไป

ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ  

              Principle, concept, process and steps of Cooperative 

Education; relevant rules and regulation of Cooperative Education; 

basic knowledge and techniques in job application; workplace 

selection; method of writing application letter; job interview; basic 

knowledge and skills needed for working in workplace; quality 

management system; project or product presentation techniques; 

academic report writing; personality development; ethic and code 

of conduct in profession before practicing in workplace 

4064703  เตรียมสหกิจศึกษา   1(90)   

              (Pre-Cooperative Education) 

              หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน

ของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและ

เทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัคร

งานและการสัมภาษณงาน ความรูพื้นฐานและทักษะที่ จําเปนสําหรับการไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 

เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา

บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกอนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน

ประกอบการ 

              Principle, concept, process and steps of Cooperative 

Education; relevant rules and regulation of Cooperative Education; 

basic knowledge and techniques in job application; workplace 

selection; method of writing application letter; job interview; basic 

knowledge and skills needed for working in workplace; quality 

management system; project or product presentation techniques; 

academic report writing; personality development; ethic and code of 

conduct in profession before practicing in workplace. 
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064804  สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

            (Cooperative Education)   

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบไมนอยกวา 16 สัปดาห โดย

การจัดใหมีการเรียนในสถานประกอบการรวมกับการจัดใหนักศึกษาได

ปฏิบัติ งานจริงภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและสถาน

ประกอบการ โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไป

ใชในสถานการณจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มี

ความรวมมือทางวิชาการ (MOU)กับมหาวิทยาลัย 

            Systematic practice in workplace not less than 16 weeks 

by studying in cooperation with business organization; supervised 

will be given by mentor and workplace; theory and practice are 

applied in real situation as temporary employee at MOU 

workplace. 

 

4064704  สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

              (Cooperative Education) 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบไมนอยกวา 16  สัปดาห   อยาง

ตอเน่ือง โดยการจัดใหมีการเรียนในสถานประกอบการรวมกับการจัดใหนักศึกษา

ไดปฏิบัติ งานจริงภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและสถาน

ประกอบการ  โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใช

ในสถานการณจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความ

รวมมือทางวิชาการ (MOU)กับมหาวิทยาลัย 

             Systematic practice in workplace not less than 16 

consecutive weeks by studying in cooperation with business 

organization; supervised will be given by mentor and workplace; 

theory and practice are applied in real situation as temporary 

employee at MOU workplace. 
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ภาคผนวก ง  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2555 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

————————————————- 

 โดยเปนการเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง และเหมาะสมกับการบริหาร

การจัดการศึกษาในปจจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และมติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบใหตรา

ขอบังคับไว ดังน้ี 

 ขอ๑ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 

๒๕๕๕” 

 ขอ๒ขอบังคับน้ีใหใชสําหรับการจัดการศึกษาแกนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษตามหลักสูตร

ปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตั้งแตภาคการศึกษาที๑่ปการศึกษา๒๕๕๕เปนตนไป 

 ขอ๓บรรดาขอบังคับระเบียบคําส่ังหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ๔ในขอบังคับน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “อธิการบดี”   หมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึงนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 

  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึงนักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอ่ืนนอกจาก

นักศึกษาภาคปกติถึงแมจะศึกษาในวันทําการปกติก็ตาม 

  “หลักสูตร”   หมายถึงหลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ขอ๕ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ีและใหมีอํานาจออกประกาศคําส่ังหลักเกณฑและวิธีการเพื่อ

ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 

 

หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิธีการรับเขาศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  ๖.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป 

  ๖.๒ ตองไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

  ๖.๓ ไมถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเส่ือมเสีย 
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  ๖.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามขอกําหนดของหลักสูตร 

 ขอ ๗ วิธีการรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ เขาศึกษาทุกระบบการศึกษาซ่ึงอาจใช

วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๒ 

การรายงานตัวเปนนกัศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๘ การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

  ๘.๑ ผูที่สอบคัดเลือกได หรือผูที่ ไดรับการคัดเ ลือก หรือผูที่ ไดรับการอนุมัติใหยายมาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือผูที่รับการอนุมัติใหเขาศึกษาตอจะตองไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามที่

กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 

  ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไมไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหถือวาสละสิทธ์ิการเขาเปน

นักศึกษา เวนแตไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนรายๆไป 

 ขอ ๙ ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาเม่ือไดขึ้นทะเบียนและชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน

และคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวพรอมทั้งตองนําสงหลักฐาน การสําเร็จการศึกษาและ

หลักฐานอ่ืนๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด ๓ 

การรับยายนักศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๑๐ เกณฑการรับยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งน้ีให

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ๑๐.๒ คุณสมบัติของผูขอยายมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่กําหนดไวตามขอ ๖ 

  ๑๐.๒.๒ ไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษา และมีผลการเรียน

เฉล่ียไมนอยกวา ๒.๐๐ 

  ๑๐.๓ การเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย

การเทียบโอนผลการเรียน 

 

หมวด ๔ 

การเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 

————————————————- 

 ขอ ๑๑ การเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 

  ๑๑.๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือจากสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนมาแลว อาจขอเขาศึกษาตอปริญญาตรีสาขาอ่ืนเปนการเพิ่มเติมไดแตตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๖ 
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  ๑๑.๒ ใหผูประสงคจะเขาศึกษายื่นใบสมัครตอมหาวิทยาลัยกอนเปดภาคการศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย

การเทียบโอนผลการเรียน 

 

หมวด ๕ 

ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

————————————————- 

 ขอ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา 

  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาคโดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนและใชระยะเวลาเรียนไมนอย

กวา ๘ สัปดาหโดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับสองเทาของภาคการศึกษาปกติ สําหรับการจัดการศึกษาให

นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูรอนใหนับเปน ๑ ภาคการศึกษาปกต ิ

  ๑๒.๒ การคิดหนวยกิตของแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังน้ี 

  ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา๓๐ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติให

มีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๑๒.๒.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ

ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๑๒.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันๆไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ขอ ๑๓ การจัดหลักสูตร 

  ๑๓.๑ โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแตละสาขาวิชา ประกอบดวย 

  ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวางมีโลก

ทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเองผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรูสามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการ

ติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ

วัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมได

เปนอยางด ี

  ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดานวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ที่ มุง

หมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานได 

  ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือ

สนใจ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน 

  ๑๓.๒ จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศกึษา 

  ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตใหใชเวลาศึกษา

ไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา 
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  ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตใหใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเต็มเวลา 

 

หมวด ๖ 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

————————————————- 

 ขอ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนด ๑๕ 

วัน นับแตวันที่เปดภาคการศึกษา 

  ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณก็ตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติตอปการศึกษา นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมเกิน๒๒ หนวยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชาสําหรับภาค

ฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต 

  การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาไดไมเกิน๑๕ หนวยกิต 

  กรณีนักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนเกินกวา ๒๒ หนวยกิต สําหรับการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 

๒ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามวรรคหน่ึงหรือตองการลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑๕ หนวยกิต สําหรับการศึกษาของ

นักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษาตามวรรคสอง ใหยื่นคํารองขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยภายใน

ระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา 

  ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม ยกเวนกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุญาตโดยใหพิจารณาเปนรายกรณี 

โดยคํานึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาเปนสําคัญ 

  ๑๔.๔ อธิการบดีอาจใหนักศึกษาที่ถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอันเน่ืองจากระเบียบทาง

การเงิน กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อน้ันเปนระยะเวลาพัก

การศึกษา ในกรณีเชนน้ีนักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเปนนักศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆที่

คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา 

  ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีขอตกลงเฉพาะกรณี 

อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียน

เรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือบางสวนไดหรืออาจพิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดย

ชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได 

  ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรใหถือวาการลงทะเบียนน้ันตกเปนโมฆะและรายวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรน้ันใหไดรับสัญลักษณ W 

  ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูไดถาอาจารย

ผูสอนยินยอมเปนลายลักษณอักษรและไดยื่นหลักฐานน้ันตอมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีนักศึกษาจะตองชําระคาหนวยกิต รายวิชา

น้ันตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียนครบรอยละ ๘๐ของเวลา

เรียนทั้งหมดจะไดรับผลการเรียนเปนสัญลักษณ Au 
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หมวด ๗ 

การเปล่ียนแปลงรายวิชา 

————————————————- 

 ขอ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 

  ๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนด๑๕ วัน นับแตวันเปดภาค

การศึกษาปกติหรือภายในกําหนด ๗ วัน นับแตวันเปดภาคฤดูรอน 

  ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระทําไดกอนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วันและจะไดรับการบันทึกผลการ

เรียนเปนสัญลักษณ W สําหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไมไดรับเงินคาลงทะเบียนรายวิชาน้ันคืน 

  ๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด ๘ 

การลาพักการศึกษาและลาออก 

————————————————- 

 ขอ ๑๖ การลาพักการศึกษา 

  ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปน้ี 

  ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑเขารับราชการทหาร 

  ๑๖.๑.๒ ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 

  ๑๖.๑.๓ เจ็บปวย 

  ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย 

  ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยส่ังใหพักการศึกษา 

  ๑๖.๑.๖ เหตุอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแตตองศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ 

ภาคการศึกษา 

  ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือมากกวาใหยื่นใบลา

ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีตองยื่นใบลาพักการศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 

  ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยส่ังพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ

มากกวาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๑๗ การลาออกนักศึกษาที่ประสงคจะขอลาออก ตองยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด ๙ 

การโอนยาย 

————————————————- 

 ขอ ๑๘ การโอนยายสาขาวิชา 

  ๑๘.๑ การยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ 

  ๑๘.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
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  ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงคจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่

ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิมและไดเรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแลวไมนอยกวาหน่ึงภาค

การศึกษาปกติทั้งน้ีไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษา 

  ๑๘.๒.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะที่ประสงคจะ

ขอยายไป ทั้งน้ีใหเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะกําหนด 

  ๑๘.๒.๓ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะรับยายไปสังกัด

เปนผูพิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยทราบ 

  ๑๘.๒.๔ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษา 

  ๑๘.๒.๕ เม่ือนักศึกษาไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดใหนํามาเทียบโอนไดตาม

หลักสูตรสาขาวิชาใหม และนําผลการเรียนไปคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในสาขาวิชาใหมได 

 ขอ ๑๙ การโอนยายประเภทนักศึกษานักศึกษาอาจโอนยายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเปน 

นักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่นคํารองตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 

————————————————- 

 ขอ ๒๐ นักศึกษาที่เขาศึกษากอนขอบังคับน้ีประกาศใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัด

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐หรือขอบังคับอ่ืนใดในขณะที่เขาศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

(นายสุชาติ เมืองแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัดและการประเมินผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

————————————————- 

 โดยเปนการเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี เพื่อใหการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพสังคมที่

เปล่ียนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดย

ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จึงเห็นชอบใหตราขอบังคับไว ดังน้ี 

 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป 

 ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 

  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอ่ืนนอกจาก

นักศึกษาภาคปกติ ถึงแมจะศึกษาในเวลาทําการปกติก็ตาม 

  “หลักสูตร”   หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศคําส่ัง หลักเกณฑและวิธีการ

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 
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หมวด ๑ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

  ๖.๑ ใหประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การวัดผลตองทําตลอด

ภาคการศึกษา โดยวิธีการตาง ๆ กัน เชน การสอบยอย การรายงาน การทํางานกลุม การสอบกลางภาคการศึกษาและให

มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหวางภาคการศึกษา ใหอยูระหวางรอยละ ๕๐ ถึง ๗๐ของคะแนนรวม

ทั้งหมด เวนแตรายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ วิชาโครงงานที่ไมมีภาคทฤษฎีหรือวิชาในทํานองเดยีวกันน้ี 

  กรณีสาขาวิชาใด ที่องคกรวิชาชีพไดกําหนดหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลการศึกษาไวให

เปนไปตามแนวทางขององคกรวิชาชีพน้ัน 

  ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบในภาคการศึกษาหน่ึงไมนอยกวาหน่ึงครั้ง 

  ๖.๓ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในระบบเขาชั้นเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน 

  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ จะไมมีสิทธ์ิสอบปลายภาคในรายวิชาน้ัน 

และใหอาจารยผูสอนประเมินผลเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 

  ๖.๔ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน๒ ระบบ ดังน้ี 

   ๖.๔.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ 

 ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  คาระดับคะแนน 

  A    ดีเยี่ยม (Excellent)   ๔.๐๐ 

  B+    ดีมาก (Very good)   ๓.๕๐ 

  B    ดี (Good)    ๓.๐๐ 

  C+    ดีพอใช (Fairly good)   ๒.๕๐ 

  C    พอใช (Fairly)    ๒.๐๐ 

  D+    ออน (Poor)    ๑.๕๐ 

  D    ออนมาก(Very poor)   ๑.๐๐ 

  E    ตก (Failure)    ๐.๐๐ 

 ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบได ตองไมต่ํากวา “D” 

ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดเปน “E” ตองลงทะเบียนเรียนซํ้าจนกวาจะสอบได กรณีไดคาระดับคะแนน

เปน “E” ในรายวิชาเลือกสามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุมวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได 

 เวนแต รายวิชาที่เก่ียวกับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือ

รายวิชาอ่ืนที่มีลักษณะอยางเดียวกัน คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบผาน ตองไมต่ํากวา “C” 

   ๖.๔.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังน้ี 

  ระดับการประเมิน     ผลการศึกษา 

   PD (Pass with Distinction)  ผานดีเยี่ยม 

   P (Pass)     ผาน 

   F (Fail)     ไมผาน 
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ระบบน้ีใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตร 

   ๖.๔.๓ สัญลักษณ I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่

นักศึกษายังทํางานไมเสร็จเม่ือส้ินภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ “I” ตองดําเนินการขอรับการ

ประเมิน เพื่อเปล่ียนผลการประเมินใหเสร็จส้ินในภาคการศึกษาถัดไป ดังน้ี 

    (๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ ผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนย และ

ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว หากพนกําหนดใหนายทะเบียนเปล่ียน “I” เปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 

    (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสอบปลาย

ภาคพรอมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอตอมหาวิทยาลัย 

    (๒.๑) กรณีอนุญาตใหสอบ นักศึกษาตองไปรับหลักฐานการอนุญาตใหสอบไป

ติดตอขอสอบกับอาจารยประจําวิชา เพื่อเปล่ียนผลการประเมินใหเสร็จส้ินภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดให

นายทะเบียนเปล่ียน “I”เปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 

    (๒.๒) กรณีไมอนุญาตใหสอบจะถือวาสอบตกนายทะเบียนจะเปล่ียนผลการเรียน

เปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี 

  ๖.๕ สัญลักษณอ่ืน มีดังน้ี 

   Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 

   W (Withdraw) ใชสําหรับกรณี ดังตอไปน้ี 

    (๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนน้ัน ไดรับอนุมัติใหยกเลิกวิชาเรียน กอนวันเริ่มสอบ

ปลายภาค ไมนอยกวา ๑ สัปดาห 

    (๒) กรณีที่ นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกส่ังใหพักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแลว 

    (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลสมควรใหยกเลิกวิชาเรียนใน

รายวิชาน้ัน หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันทั้งหมด 

    (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ 

 ขอ ๗ การเรียนซํ้า 

  ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได “D” หรือต่ํากวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

น้ันซํ้าได 

  ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาสอบไดผลประเมินเปน “E” หรือ “F” 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้า 

 ขอ ๘ ผลการประเมินเปน “PD” “P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไมนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสม 

 ขอ ๙ การนับหนวยกิตสะสม และการคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

  ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม จากหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ

รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา 

  ๙.๒ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนน

ของทุกรายวิชา มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด 
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  ๙.๓ เม่ือนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมตั้งแต ๑.๗๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหถึง ๒.๐๐ 

ทั้งน้ีตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร 

หมวด ๒ 

การสําเร็จการศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสําเร็จ

การศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแตวันเปดภาคเรียน 

 ขอ ๑๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังน้ี 

  ๑๑.๑ มีความประพฤติดี 

  ๑๑.๒ สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๑๑.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

  ๑๑.๔ ตองมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขตอไปน้ี 

  ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ 

แตไมเกิน ๘ ปการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน ๑๐ ป

การศึกษา 

  ๑๑.๔.๒ นักศกึษาภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๙ ภาคการศึกษาปกติ 

แตไมเกิน ๙ ปการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน ๑๑ ป

การศึกษา 

  ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอ่ืนๆใหเปนไปตามเงื่อนไขอ่ืนทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

  ๑๑.๖ ไมมีพันธะดานหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนผูอนุมัติผลการศึกษา และใหถือวันที่อนุมัติผล

การศึกษาเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 

หมวด ๓ 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

————————————————- 

 ขอ ๑๓ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปน้ี 

  ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ืออยูในเกณฑขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 

   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา๑.๕๐ เม่ือส้ินภาคการศึกษา

ปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 

   ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา๑.๗๐ ในภาคการศึกษาปกติ 

ภาคการศึกษาที่ ๔ ,ที่ ๖ ,ที่ ๘ ,ที่ ๑๐ ,ที่ ๑๒ ,ที่ ๑๔ ,ที่ ๑๖ ,ที่ ๑๘, ที่ ๒๐ และ ที่ ๒๒ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน 

   ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมต่ํากวา ๑.๗๐ 

   ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนด ตามขอ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๑.๒ 

และ๑๑.๓ ในการเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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  ๑๓.๒ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ืออยูในเกณฑขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 

   ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมต่ํากวา ๑.๗๐ 

   ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนด ตามขอ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๑.๒ 

และ ๑๑.๓ ในการเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ๑๓.๓ การพนสภาพนักศึกษา กรณีอ่ืนที่ไมใชโดยการประเมินผลมีดังน้ี 

   ๑๓.๓.๑ ตาย 

   ๑๓.๓.๒ ลาออก 

   ๑๓.๓.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 

   ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษาขอใดขอหน่ึงตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี

   ๑๓.๓.๕ ไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไมไดลาพักการศึกษา 

   ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไมสมควรเปนนักศึกษา หรือ กระทําการอันกอใหเกิดความเส่ือม

เสียแกมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 

 

หมวด ๔ 

การใหปริญญาเกียรตินิยม 

————————————————- 

 ขอ ๑๔ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

  ๑๔.๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึงตองมีคุณสมบัติครบถวน

ทุกขอดังตอไปน้ี 

   ๑๔.๑.๑ เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป 

   ๑๔.๑.๒ ไมเคยไดผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึงต่ํากวา Dหรือไมต่ํากวา P 

   ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑดังตอไปน้ี 

  นักศึกษาภาคปกติ 

   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกต ิ

   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิ

  นักศึกษาภาคพิเศษ 

   หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกต ิ

   หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกต ิ

  ๑๔.๒ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติครบถวน

ทุกขอดังตอไปน้ี 

   ๑๔.๒.๑ เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไป

แตไมถึง ๓.๖๐ 

   ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓ 

  ๑๔.๓ ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญาตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 
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  ๑๔.๓.๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา จะ

ไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังตอไปน้ี 

   ๑๔.๓.๑.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบันเดิมไมนอย

กวา ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 

๓.๖๐ 

   ๑๔.๓.๑.๒ ไมเคยไดผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึงต่ํากวา D หรือ ไมต่ํากวา P 

   ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน๔ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ 

มีเวลาเรียนไมเกิน ๗ ภาคการศึกษา 

   ๑๔.๓.๒ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ

อนุปริญญา จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดงัตอไปน้ี 

    ๑๔.๓.๒.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบัน

เดิม ไมนอยกวา ๓.๒๕ และไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕ 

    ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๓.๑.๒ และ๑๔.๓.๑.๓ 

 

 

หมวด ๕ 

บทเฉพาะกาล 

————————————————- 

 ขอ ๑๕ นักศึกษาที่เขาศึกษากอนขอบังคับน้ีประกาศใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัด

และประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอบังคับอ่ืนใดในขณะที่เขาศึกษาจนกวาจะ

สําเร็จการศึกษา 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
(นายสุชาติ เมืองแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.2552 

และ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2558 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

..................................... 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๒  เม่ือวันที๒่๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงไดออกระเบียบ

ไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ ๒  ใหยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และคําส่ังอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  

ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ ๓  ระเบียบน้ีใหใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษาที่  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

ขอ ๔  ในระเบียบน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “อธิการบด”ี  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “นักศึกษา”  หมายความวา    ผูที่ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 “การเทียบโอนผลการเรียน”หมายความวาการนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  

และใหหมายความรวมถึงการนําเน้ือหาวิชาของรายวิชา  กลุมวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ไดศึกษาแลว  และ

การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝกอาชีพหรือจาก

ประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายใหการรับรอง 

ขอ ๕  รายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนตองไดรับการประเมินผลการศึกษา หรือเปนรายวิชาที่ไดรับการ

เทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซ่ึงเคยศึกษามาแลวไมเกินสิบปนับถึงวันที่เขาศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จ

การศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่มีผลการเรียน  

ขอ ๖  ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน  ตองมีคุณสมบัติขอหน่ึงขอใด  ดังตอไปน้ี 

(๑) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

(๒) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

(๓) ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณ

การทํางาน 
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 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตามขอ ๖ (๓) (๔) ตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเทาสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และจะตองมีความรูพื้นฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ ๗  หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบมีดังตอไปน้ี 

 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

 (๑)  รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มี

เน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอน เวนแตเปนการเทียบโอนผลการ

เรียนในหลักสูตรเดียวกัน 

 (๒)  นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนไดทั้งหมดหรือบางสวน  

  (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแตเพียงบางสวนตองเปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา C 

หรือ P หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย

รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมและใหบันทึกไวในระเบียนการเรียน

ของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ P (T) ในชองระดับคะแนน 

  (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะนําเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอน

มาคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

 (๓)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินชั้นปและภาค

การศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 (๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเทาที่สถาบันอุดมศึกษาหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

 (๒) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มี

เน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 

 (๓) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ผานการประเมินผลการเรียนไดไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือ

ระดับคะแนน P หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือเทียบเทาสําหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

 (๔)  นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไดไมเกินสามในส่ีของหนวยกิต รวมของ

หลักสูตรที่รับโอนระดับบัณฑิตศึกษาไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

 อน่ึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิตใน

สาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  ใหเทียบโอนผลการเรียนไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

 (๕) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมและให

บันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ  P (T)ในชองระดับคะแนน 

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว  และเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหน่ึงใหสามารถเทียบ

โอนผลการเรียนสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด  โดยไมนํา

เงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และขอ  ๕  มาพิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษา โดยไม

ตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเทาใหสามารถเทียบโอนผลการเรียน

สําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไดก่ึงหน่ึงตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรี
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ไดทั้งหมด โดยไมนําเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก)  วรรคสาม (๓)  และขอ  ๕  มาพิจารณา  และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

สําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผล

การเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 

 ขอ ๘  หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  

การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบ 

 (๑) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่

ทางมหาวิทยาลัยเปดสอน 

 (๒)  ในการประเมินการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ  การศึกษา

ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทํางานเขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผล

การเรียนใชวิธีการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี  เปนหลักเกณฑในการประเมิน 

 (ก) แฟมสะสมผลการเรียนรู 

 (ข) การทดสอบ 

 (ค) การสัมภาษณ 

 (ง) การตอบคําถาม 

 (จ) การสาธิต 

ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือ

กลุมรายวิชาระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวาระดับ B  หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  จึง

จะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาน้ัน แตจะไมใหระดับคะแนน  และไมมีการนํามาคิดคาระดับคะแนนหรือ

คํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมและ  ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ P(T)ในชองระดับ

คะแนน 

ขอ ๙  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา จึง

จะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๑๐  ใหมีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบดวย 

 (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผล

การเรียน  เปนประธาน 

 (๒) อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจํานวนอยางนอยหน่ึงคนแตไม

เกินสามคน โดยคําแนะนําของคณบดีตาม(๑) เปนกรรมการ 

 (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ 

 เม่ือคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จส้ินแลว 

ใหรายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติตอไป 

ขอ ๑๑  นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยวาดวยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เวนแต 

(๑) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 (๒) นักศึกษาซ่ึงเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวกลับเขามาศึกษาในระดับปริญญาตร ีที่ไดรับการเทียบ

โอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชาและโอนหนวยกิตที่เคยศึกษามาแลวทั้งหมด  
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ขอ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบตองดําเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและชําระ

คาธรรมเนียมใหแลวเสร็จภายในปการศึกษาแรกที่เขาศึกษา  เวนแตกรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอขยายเวลา

ดังกลาวอีกไดแตไมเกินหน่ึงภาคเรียน 

 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจาก

ประสบการณการทํางาน ใหดําเนินการขอเทียบโอนไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดทายของกําหนดการ

ลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา    

ขอ ๑๓  คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  ใหมีอํานาจออกประกาศใหเปนไปตามระเบียบน้ี รวมทั้งใหมี

อํานาจชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใชระเบียบน้ี  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

(นายสุชาติ  เมืองแกว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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    ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน พ.ศ.2550          

และ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ 2557 
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ภาคผนวก ซ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2557 
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         ท่ี ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่องการบริหารงานวิชาการระดบัปรญิญาตร ี

------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๓๑แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘ เพื่อใหการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลยเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรีดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรีลง

วันที่ ๑๓กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ขอ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ 

  ในการบริหารและจัดการดานวิชาการการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบณัฑติ

ใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงไดจัดระบบการ

บริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรีโดยเนนการบริหารแบบองคคณะบุคคลโดยใหมีคณะกรรมการใน๓

ระดับไดแกคณะกรรมการประจําหลักสูตรคณะกรรมการวิชาการคณะและคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการทั้ง๓ระดับมีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนและสามารถประสานความรวมมือกันในระหวาง

คณะกรรมการทุกระดับรายละเอียดของคณะกรรมการและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการคณะตางๆ มี

ดังน้ี 

  ๒.๑ คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

   ประกอบดวยคณะบุคคลจํานวน๕คนที่มีรายช่ือเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

   ๒.๑.๑ การไดมาซึ่งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

    ใหอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาเสนอช่ือประธานกรรมการและให

ประธานกรรมการเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการในกรณีที่ไมมีผูเสนอช่ือประธานกรรมการให

คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 

   ๒.๑.๒ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 
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    ๑) ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราว

ละ๒ป 

    ๒) กรรมการและเลขานุการสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงตามประธาน

กรรมการ 

    ๓) การพนจากตําแหนงของประธานกรรมการ 

     ก) ขาดคุณสมบัติการเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

     ข) ครบวาระ 

     ค) ลาออก 

     ง) ตาย 

     จ) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ 

     ฉ) หลักสูตรน้ันถูกปดหรือไมมีนักศึกษาในหลักสูตร 

     ช) กรณีอื่นๆที่มหาวิทยาลัยเห็นควรใหพนจากตําแหนง 

    ๒.๑.๓ บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

     ใหมีหนาที่ทั่วไปตามขอ๗.๔ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหนาที่

ตอไปน้ี 

     ๑) กําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต

และพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

     ๒) จัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

     ๓) สรรหาเสนอช่ือและขอมูลรายละเอียดของผูทําหนาที่

อาจารยผูสอนอาจารยที่ปรึกษาวิทยากรอาจารยพิเศษอาจารยประจําสังกัดหลักสูตรตลอดจนกํากับ

ควบคุมดูแลการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

     ๔) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางาน

ตามบทบาทหนาที่ตอคณะ 

     ๕) จัดหาสื่อวัสดุครุภัณฑและอุปกรณตางๆเพื่ออํานวยความ

สะดวกตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

     ๖) รับผิดชอบการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับคณะในการ

จัดอาจารยนิเทศกและแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 

     ๗) พัฒนานักศึกษากํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนการ

วัดและการประเมินผลใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

     ๘) พัฒนาหองปฏิบัติการของหลักสูตรใหไดมาตรฐานและ

พรอมใชงาน 
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     ๙) ดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่กําหนดไวใน

หลักสูตร (มคอ.๒)  

     ๑๐) ทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชาคณะและหนวยงานอื่น

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริหารหลักสูตร 

     ๑๑) ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร 

     ๑๒) ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

     ๑๓) พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีดาน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเน่ืองทุก๕ป 

     ๑๔) เผยแพรผลงานของอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร 

      ๑๕) ดําเนินการอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยและคณะ

มอบหมาย 

  ๒.๒ คณะกรรมการวิชาการคณะประกอบไปดวย 

   ๑) คณบดี     ประธานกรรมการ 

   ๒) รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 

   ๓) ตัวแทนคณาจารยในสภาวิชาการ  กรรมการ 

   ๔) หัวหนาภาควิชา(ถาม)ี     กรรมการ 

   ๕) ประธานกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร กรรมการ 

   ๖) หัวหนาสานักงานคณะ     กรรมการและเลขานุการ 

   บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ 

    ๑) กําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานดานวิชาการของคณะให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

    ๒) จัดทําขอมูลศักยภาพของอาจารยในสังกัดคณะและอาจารยพิเศษ 

    ๓) พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

    ๔) พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังประธานและคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 

    ๕) กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียนและควบคุม

มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรในคณะ 

    ๖) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ 

    ๗) พิจารณาการจัดอาจารยผูสอนจัดอาจารยนิเทศกและอาจารย

ประจําสังกัดหลักสูตร 
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    ๘) ใหคําปรึกษางานดานวิชาการและเสนอความเห็นแกคณบดี 

    ๙) พิจารณาแผนพัฒนาอาจารยในคณะ 

    ๑๐) แตงต้ังอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใดๆ

อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ 

    ๑๑) กํากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรใหเปนไปตาม

มาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

    ๑๒) ดําเนินการอื่นๆตามที่อธิการบดีและคณบดีมอบหมาย 

  ๒.๓ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยประกอบไปดวย 

   ๑) รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 

   ๒) คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 

   ๓) ผูอานวยการสานักวิชาศึกษาทั่วไป   กรรมการ 

   ๔) ผูอานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกรรมการและเลขานุการ 

๕) รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก ร ร มก า ร แล ะ

ผูชวยเลขานุการ 

   บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

    ใหมีบทบาทและหนาที่ในงานตอไปน้ี 

    ๑) กํากับดูแลการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

    ๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตอ

มหาวิทยาลัย 

    ๓) พิจารณาดําเนินการใหมีการใชบุคลากรทรัพยากรเพื่อการเรียนการ

สอนอยางเต็มศักยภาพ 

    ๔) พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 

    ๕) พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

    ๖) พิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม 

    ๗) ใหความเห็นชอบหรือวินิจฉัยในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 

    ๘) ใหคาปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยตอรองอธิการบดี

ฝายวิชาการ 

    ๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการวิชาการ 

    ๑๐) พิจารณาเสนอหรือแกไขระเบียบขอบังคับที่เอื้อตอการดาเนินงาน

ทางวิชาการ 

    ๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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  ทั้งน้ีใหคณะกรรมการทุกคณะดาเนินการโดยคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

                 (ผูชวยศาสตราจารยสนิทเหลืองบุตรนาค) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ฌ 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
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ภาคผนวก ญ 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ )ภายใน(  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
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ภาคผนวก ฎ 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ )ภายนอก(  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
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ภาคผนวก ฏ 

ประวัต/ิผลงานวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 

ประวัติ 

ชื่อ - สกุล:  นายวัลลภ  ทาทอง 

ตําแหนงทางวิชาการ:   ผูชวยศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา: 
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เลย : สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย.  

ชลธิชา คําแกว และวัลลภ ทาทอง.(2561). ปริมาณฝุนละอองรวมและฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  

ในบรรยากาศของชุมชนรอบโรงงานนํ้าตาลมิตรภูหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบ

เน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบูรณาการภูมปิญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยาง
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อรทัย  จิตไธสง. (2561).พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
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ประชาชน ดวยเทคโนโลยีเอปพลิเคชัน ของเทศบาลตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน.

ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมครั้งท่ี 1 “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือชุมชน”, หนา 1-9. 

20 เมษายน 2562. เลย : สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 

ประวัติ 

ชื่อ - สกุล:  นางมณีรัตน  สุตันต้ังใจ 

ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย 

วุฒิการศึกษา: 

 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัย 

 

ศิริรัตน แจงกรณ, กานดา ปุมสิน, อรทัย จิตไธสง, วัลลภ ทาทอง และ มณีรัตน สุตันต้ังใจ. 

(2559).การศึกษาปริมาณขยะและจําแนกประเภทขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงาน มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเลย. ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ   ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ป, หนา 71-78. 22 มีนาคม 2559. อุตรดิตถ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

อรทัย จิตไธสง,  มณีรัตน สุตันต้ังใจ และ กานดา ปุมสิน. (2560). การศึกษาปริมาณและองคประกอบขยะมูลฝอย 

บริเวณที่พักอาศัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ

และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 “นวัตกรรมสรางสรรคศาสตรพระราชา สูการพัฒนา

ท่ียั่งยืน ไทยแลนด 4.0”,หนา 334 – 340. 13 กรกฎาคม 2560. รอยเอ็ด : บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. 

อรทัย จิตไธสง  และ มณีรัตน สุตันต้ังใจ. (2560). ปริมาณและองคประกอบขยะมูลฝอยในชวงฤดูแลงบริเวณตลาด 

สดในเขตเทศบาลเมืองเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ(Proceedings) การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 

“นวัตกรรมสรางสรรคศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ียั่งยืน ไทยแลนด 4.0”,หนา 341 – 349.       

13 กรกฎาคม 2560. รอยเอ็ด : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. 

 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป พ .ศ.  

M.Sc. Environmental Science University of Leeds, England 2544 

B.Sc. Environmental Studies Griffith University, Australia 2540 
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อรทัย จิตไธสง  และ มณีรัตน สุตันต้ังใจ. (2560). ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอยในชวงฤดู  

ฝนบริเวณตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย. ในรายงานสืบเน่ืองการประชุม

วิชาการระดับชาติการประชุมสวนสุนันทาวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชาติครั้ง

ท่ี 1 “การสรางสรรคและนวัตกรรมกาวสูประเทศไทย 4.0”,หนา 1574 – 1585. 10 พฤศจิกายน 

2560. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

Suthanthangjai M.(2018). Development of Standards and Networking of Home-Farm Stay  

Business to Promote Green Tourism in Loei Province, Thailand.InThe Tourism & 

Sustainable Development International Conference, pp.191-199.16-18 May 

2018., Nepal: Khutthamdhu. 

มณีรัตน สุตันต้ังใจ และ อรทัย จิตไธสง. (2561).ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโครงการรักษนํ้าเพื่อ

พระแมของแผนดิน ลุมนํ้าหมัน ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย.ใน รายงานสืบเน่ือง

การประชุมวิชาการระดับชาติดานการพัฒนางานประจํางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

สําหรับบุคลากรสานสนับสนุนในสถาบันในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2561, 

หนา 112-125. 6-8 ธันวาคม 2561. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 

ประวัติ 

ชื่อ - สกุล:  นางสาวกานดา  ปุมสิน 

ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย 

วุฒิการศึกษา: 

ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัย 

ศิริรัตน แจงกรณ, กานดา ปุมสิน, อรทัย จิตไธสง, วัลลภ ทาทอง และ มณีรัตน สุตันต้ังใจ. 

(2559).การศึกษาปริมาณขยะและจําแนกประเภทขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงาน มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเลย. ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ   ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ป, หนา 71-78. 22 มีนาคม 2559. อุตรดิตถ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ. 

อรทัย จิตไธสง,  มณีรัตน สุตันต้ังใจ และ กานดา ปุมสิน. (2560). การศึกษาปริมาณและองคประกอบ 

ขยะมูลฝอยบริเวณที่พักอาศัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน รายงานสืบเน่ืองจาการประชุม

วิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 “นวัตกรรม

สรางสรรคศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ียั่งยืน ไทยแลนด  4.0”,หนา 334 – 340. 13 

กรกฎาคม 2560. รอยเอ็ด : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด. 

สุภนิดา ภาษาเทศ และ กานดา ปุมสิน. (2561). การตรวจวัดคุณภาพนํ้าประปาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป  2561 

“การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางยั่งยืน”, หนา 256-267.23 

กุมภาพันธ 2561. เลย : สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

กานดา ปุมสิน, กนกวรรณ กุณวงษ และ ศิริลักษณ นันทปด. (2563). การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 

จัดการ เศษกาบหมากบริ เ วณกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาดีหมี ตําบลปากตม อํา เภอ 

เชียงคาน จังหวัดเลย. ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรม. ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563,หนา 81-86. 25 มีนาคม 2563. เลย : 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป พ .ศ.  

วท.ม. วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2556 

ศษ.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553 
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ภาคผนวก ฐ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ฑ 

ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อส้ินปการศึกษา 
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ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา 

 

เมื่อสิ้นปการศึกษา นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม จะมผีลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ที่สอดคลองกบั

วัตถุประสงคของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู(TQF) ซึ่งหลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใน

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณลกัษณะดังตอไปน้ี 

ELO1 :มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

ELO2 :มีการติตตามความกาวหนาทางวิชาการ พฒันาความรูใหมโดยเฉพาะดานสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและนวัตกรรมสมัยใหม 

ELO3 :มีความสามารถในการคิดสรางสรรค การคนควา และสามารถใชเทคโนโลยีทางดาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอมในการแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ 

ELO4 :วิเคราะหปญหาและอธิบายความตองการทางดานสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมรวมทั้งประยุกตความรูทักษะ ในแกไขปญหาสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

ELO5 :มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลอืกใชเทคโนโลยีและ

รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

ELO6 :สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและ

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

ELO7 :มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ELO กับชั้นปและรายวิชา 

รายวิชา หมวดวิชา ชั้นป ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

4091001 แคลคูลัส 1 วิชาแกน 1 √       

4021001 เคมีทั่วไป 1 วิชาแกน 1 √       

4021002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1           วิชาแกน 1 √       

4021003 เคมีทั่วไป 2           วิชาแกน 1 √       

4031001 ชีววิทยาทั่วไป 1        วิชาแกน 1 √       

4031002  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1       วิชาแกน 1 √       

4011001 ฟสิกสทั่วไป        วิชาแกน 1 √       

4011002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป      วิชาแกน 1 √       

4061301 นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม เฉพาะดาน 
บังคับ 

1 √ √      

4061302 ทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม เฉพาะดาน 
บังคับ 

1 √ √ √     

4091002 แคลคูลัส 2   วิชาแกน 2 √       

4031003 ชีววิทยาทั่วไป 2        วิชาแกน 2 √       

4062201 เคมีวิเคราะหทาง

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

เฉพาะดาน 
บังคับ 

2 √       

4062202  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหทาง

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

2 √ √ √     

4062203 เคมีอินทรียทางวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

2 √ √ √     

4062204 ปฏิบัติการเคมีอินทรียทาง

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

2 √ √ √     

4062205  ชีวเคมีทางวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

2 √ √ √     

4062206 ปฏิบัติการชีวเคมีทาง

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

2 √ √ √     

4062301 วิทยาศาสตรโลกรอนและ

การเปล่ียนแปลง 

เฉพาะดาน 
เลือก 

2 √ √ √   √ √ 

4062401 มลพิษส่ิงแวดลอมและการ

ควบคุม 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

2 √ √ √ √  √ √ 

4062402 พื้นฐานการออกแบบระบบ

ส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
เลือก 

2 √ √  √  √ √ 

4063405 เทคโนโลยีการเปล่ียนของ

เสียเปนพลังงาน 

เฉพาะดาน 
เลือก 

2 √ √  √  √ √ 
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4062505 การมีสวนรวมของชุมชนกับ

ส่ิงแวดลอม                            

เฉพาะดาน 
เลือก 

2 √ √   √  √ 

4062308 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม เฉพาะดาน 
เลือก 

2 √ √   √  √ 

4062504 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม เฉพาะดาน 
เลือก 

2 √ √   √  √ 

4062502 การจัดการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ 

เฉพาะดาน 
เลือก 

2 √ √  √   √ 

4063201 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

วิชาแกน 3 √ √   √  √ 

4063401 ระบบบําบัดนํ้าเสีย เฉพาะดาน 
บังคับ 

3 √ √  √  √ √ 

4063501 ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรสําหรับงานส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

3 √ √ √   √ √ 

4063502  พิษวิทยาและการประเมิน

ความเส่ียงทางส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

3 √ √    √ √ 

4063601 การวิจัยส่ิงแวดลอม I เฉพาะดาน 
บังคับ 

3 √ √    √ √ 

4063505 การจัดการของเสีย

อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

เฉพาะดาน 
เลือก 

3 √ √   √ √ √ 

4064501 มาตรฐานทางดาน

ส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
เลือก 

3 √ √   √ √ √ 

4063504 เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อ

ส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
เลือก 

3 √ √   √ √ √ 

4064302 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

เฉพาะดาน 
เลือก 

3 √ √ √  √ √ √ 

4062505 หลักการจัดการลุมนํ้าแบบ

ผสมผสาน 

เฉพาะดาน 
เลือก 

3 √ √ √ √ √ √ √ 

4063506 พื้นฐานการเปนผูประกอบ

ดานส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
เลือก 

3 √ √ √ √ √ √ √ 

4064503 วิทยาศาสตรสําหรับผู

ควบคุมระบบบําบัดมลพิษส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
เลือก 

3 √ √ √ √ √ √ √ 

4063403 การจัดการขยะมูลฝอยและ

กากของเสียอันตราย 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

3 √ √ √ √ √ √ √ 

4063402 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม เฉพาะดาน 
บังคับ 

3 √ √ √ √ √ √ √ 
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4063404 นวัตกรรมส่ิงแวดลอม เฉพาะดาน 
บังคับ 

3 √ √ √ √ √ √ √ 

4064502 การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

4 √ √ √ √ √ √ √ 

4064502  การจัดการส่ิงแวดลอมแบบ

ผสมผสาน 

เฉพาะดาน 
บังคับ 

4 √ √ √ √ √ √ √ 

4064601 การวิจัยส่ิงแวดลอม II เฉพาะดาน 
บังคับ 

4 √ √ √ √ √ √ √ 

4063503 การสํารวจและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
เลือก 

4 √ √ √ √ √ √ √ 

4064504 ศาสตรพระราชากับการ

จัดการส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
เลือก 

4 √ √ √ √ √ √ √ 

4064701 การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพดานส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
เลือก 

4     √ √ √ 

4064702 การฝกประสบการณวิชาชีพ

ดานส่ิงแวดลอม 

เฉพาะดาน 
เลือก 

4    √ √ √ √ 

4064703 ตรียมสหกิจศึกษา เฉพาะดาน 
เลือก 

4     √ √ √ 

4064704 สหกิจศึกษา เฉพาะดาน 
เลือก 

4    √ √ √ √ 

 


