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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
            ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science Program in Environmental Science 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
           ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):       วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
           ช่ือย่อ (ภาษาไทย):        วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
           ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Science (Environmental Science) 
           ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.Sc. (Environmental Science) 
3. วิชาเอก 

-       
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

140 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1. รูปแบบ 
          หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
     5.2. ประเภทของหลักสูตร 
          หลักสูตรทางวิชาการ    
     5.3. ภาษาท่ีใช้ 
          ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
     5.4. การรับเข้าศึกษา 
          รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
     5.5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
          ไม่มี 
     5.6. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปรับปรุงจากหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555                
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 28/2560 วันท่ี 13 กันยายน 2560 
สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 
เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาท่ี 2561   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรจะไดร้ับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษา 2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน นักวิจัย นักธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางเตือนใจ  ดุลย์จินดาชบาพร 
 

3-8205-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.Eng. (Environmental 
Engineering) 
ปก.ศ. ระดับสูง อุตุนิยมวิทยา 
วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร์)  

2 นางเพ็ญประภา  เพชระบรูณิน 3-1002-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
น.บ. 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

3 นายศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 3-4097-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

4 นายทศพล ไชยอนันต์พร 3-1014-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Dr. rer. nat. (Biology)  
Diplom (Biology) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

5 นางสาวพรไสว  ไพรพิภัช 3-1701-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Environmental Science)     
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

6 นางสาววิรงรอง มงคลธรรม  3-4499-xxxxx-xx-x อาจารย ์ M. Phil. ( Environmental 
Science 
วท.ม. (พลังงานทดแทน) 
วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

            สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ท่ีมีเป้าหมายสนับสนุนทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า ได้แก่ การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไมน่้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการ
ปล่อยในกรณีปกติ หรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพ
อากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมไปถึงเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยสร้างรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
               พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านก าลังคนและความรู้ความเช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ และการเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมสู่สงัคมแห่งความพอเพียง โดยการให้ความรู้ปรัชญาท้องถิ่น ซึ่งการปรับปรุงหลักสตูร
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มุ่งผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู้
ความสามารถในด้านการอนุรักษค์ุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิงแวดลอ้ม มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในปัจจุบัน 

1.2 วัตถุประสงค ์
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลติ

บัณฑิตที่มคีุณสมบตัิดังนี ้
(1) มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบตัิงานในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างด ี
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริม่สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาในการแก้ปัญหา

การท างานได ้
(3) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

จัดการสมัยใหม ่
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมทีักษะความพร้อมดา้นสังคม ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน

และการใช้ชีวิตในอนาคต 
  

อย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงก ารให้
ความส าคัญในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพ การท างานเป็นทีมและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม โดย
การผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ท่ีมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบต่อสังคม โดยต้อง
ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
             ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านก าลังคนและความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรม เพื่อช้ีน าสังคมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
13. ความสัมพันธก์ับหลักสูตรอื่น ท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
          13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
            - 

 13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
   - 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก  
  หลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
  สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
สังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ 
  ต้องการของภาครัฐและเอกชน 
- ติดตามสถานการณ์ปัญหา 
  สิ่งแวดล้อมพร้อมหาวิธีป้องกันและ  
  แก้ไขปัญหา 
- น าเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ตรวจ 
  วิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที ่
  ทันสมัยมาใช้ในการเรยีนการสอน 
  เพื่อเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ 
  ผู้เรียนต่อความรู้และความทันสมัยของ 
  หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
  ของผู้ใช้บัณฑิต 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การ
สอนและการบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่าง ๆ และการวดัผล
ประเมินผล ท้ังนี้เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทีผู่้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็นอย่าง
ด ี
- สนับสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 
- ส่งเสริมใหม้ีการน าความรู้ และ
งานวิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชนใ์ห้แก่
ชุมชน 

- จ านวนอาจารย์ทุกคนท่ีเข้าร่วมอบรมใน             
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
- จ านวนรายวิชาที่ได้จดัท า มคอ. 3 และ 5 
ในแต่ละภาคการศึกษา 

- จ านวนโครงการบริการวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสตูร 
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ 
  ผู้ใช้บริการวิชาการ 
- จ านวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีเป็น 
  ประโยชน์ต่อชุมชนและความบรรลผุล 
  ส าเร็จ 



- 5 - 

 
หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาค  โดย  1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า  15  สัปดาห ์

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
ไม่ม ี
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
            - 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น          เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย       เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้มีคณุสมบัตติามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 2 
 ข้อ 9  และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสตูรอาจมีพื้นฐานการเรียนในหลักสตูรไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนกัศกึษาในข้อ 2.3 

กรณีที่มีปญัหาให้นักศึกษามีการปรับพื้นฐานความรูโ้ดยจัดให้มีการเรียน หรือการอบรมในภาคการศึกษาแรก และจดัตั้ง
ชมรมภาษาอังกฤษโดยมีงบประมาณสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมหรือการอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีท่ี 1 70 70 70 70 70 
ช้ันปีท่ี 2 - 70 70 70 70 
ช้ันปีท่ี 3 - - 70 70 70 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 70 70 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

 
 
 
 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณพ.ศ. (บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 6,720,000 
รวมรายรับ 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 6,720,000 
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 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. (บาท) 
2561 2562 2563 2564 2565 

งบใช้สอย  300,000 400,000 450,000 500,000 500,000 
งบตอบแทน 100,000 100,000 110,000 120,000 130,000 
งบวัสด ุ 140,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
งบด าเนินการ (พัฒนาการเรียน การสอน 
พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ) 

435,000 2,005,000 3,330,000 5,106,000 5,096,000 

งบครุภัณฑ ์ 705,000 705,000 1,000,000 1,344,000 1,344,000 
รวมรายจ่าย 1,680,000 3,360,000 5,040,000 7,220,000 7,220,000 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร (4 ปี) = 141,000  บาท/หลักสูตร 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา = 35,250 บาท/ป ี
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2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) ว่าด้วย การเทียบโอนรายวิชาและคา่คะแนนของรายวิชา

ระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2541  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต    140 หน่วยกิต                                 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งเปน็ 2 แผนการศึกษาดังนี ้

 เลือกเรียนแผนฝึกงาน 
(หน่วยกิต) 

เลือกเรียนแผนสหกจิศึกษา 
(หน่วยกิต) 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา         12   12 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    6  6 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์  12  12 
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                            104 104 
 2.1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   
  2.1.1 กลุ่มวิชาแกน             29            29 

- วิชาคณิตศาสตร ์   6       6 
- วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ    8       8 
- วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ   8       8 
- วิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ   4       4 
- วิชาภาษาอังกฤษ                         3                             3 

  2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 15             15 
- วิชาเคมีวิเคราะห ์   4       4 
- วิชาเคมีอินทรีย ์   4       4 
- วิชาชีวเคมี   4       4 
- วิชาสถิต ิ   3       3 

 2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ                42              42 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม   11      11 
– กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม   15      15 
- กลุ่มวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม  12                      12 
- กลุ่มการวิจยัและจริยธรรม  4                       4 

 2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 15               12 
 2.4 วิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา          3                6 

- ฝึกงาน   3   - 
- สหกิจศึกษา   -   6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี            6  6 
รวม 140 140 
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3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 

                   (1)  กลุ่มวชิาภาษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12 หน่วยกิต 
000101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  
000102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  
000103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  
000104   ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  
                    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                               
 

6 หน่วยกิต 

000145 ภาวะผู้น าและการจัดการ                                                          
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

000156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 
 

Multiculturalism  
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                    (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                         12 หน่วยกิต 
 

000 174 ทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
               Learning Skills  

000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)   
 Creative Entrepreneurs  

*SC001 001  วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                               3(3-0-6) 
 Science from local wisdom  

*SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์                                                        3(3-0-6) 
 Science Communication  

000 160 คอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ -* 
 Basic Computer and Information Technology 

 
 

                     *หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning ของ มหาวิทยาลัย หรือ
สมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรา ยวิชา      
000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
             3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                        104 หน่วยกิต 

 3.1.3.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                                               29 หน่วยกิต 
   **SC101 001 ชีววิทยา 1                                                                                           3(3-0-6)  

  Biology I   
   **SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-2-1)  

  Biology Laboratory I    
   **SC101 002 ชีววิทยา 2 3(3-0-6)  

  Biology II   
 **SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา2  1(0-2-1)  

  Biology Laboratory II    
  **SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)  

  General Chemistry I    
  **SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                                                                    1(0-3-2)  

  General Chemistry Laboratory I   
 **SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)  

  General Chemistry II 
 

  

 **SC201 004         ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                                                        1(0-3-2)  
  General Chemistry Laboratory II   
 **SC401 203 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1   3(3-0-6)  
  Calculus for Biological Science I   
 **SC401 204 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6)  
  Calculus for Biological Science II   
 **SC501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)  
  Elementary Physics   
 **SC501 003 ปฎิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2)  
  General Physics Laboratory I   
 411 224 

 
ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
Technical English for Science and Technology II 

3(3-0-6)  
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 3.1.3.2.2 กลุ่มวิชาบังคับ                      60 – 63  หน่วยกิต  
 3.1.3.2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับพ้ืนฐาน     15 หน่วยกิต  

 **SC201 101 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  3(3-0-6)  
  Basic Organic Chemistry   
 **SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์เบื้องต้น  1(0-3-2)  
  Basic Organic Chemistry Laboratory   

 **SC602 002 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6)  
  Basic Statistics   
 **SC803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน   3(3-0-6)  
  Basic Biochemistry   
 **SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                                                                                  1(0-3-2)  
  Basic Biochemistry Laboratory   
  **SC902 241 เคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 3(3-0-6)  
  Analytical Chemistry, Safety and Standards in Laboratory   
 **SC902 242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 1(0-3-2)  
  Analytical Chemistry Safety and Standards in Laboratory 

Laboratory 
  

 3.1.3.2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ                                                               42          หน่วยกิต  
  (1) วิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อม   

 **SC901 101 นิเวศวิทยา      3(3-0-6)  
  Ecology   
 **SC901 102 ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 1(0-3-2)  
  Ecology Laboratory   
 **SC902 201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ 2(2-0-4)   
  Biodiversity and Conservation    
 *SC902 202 ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ 2(0-6-3)   
  Biodiversity and Conservation Laboratory    
 **SC902 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)  
  Environmental Science    

    (2) วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
   **SC902 243 มลพิษสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

 Environmental Pollution    
    **SC902 244 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 

 Environmental Pollution Laboratory  
**SC903 331 มลพิษทางน้ า                              2(2-0-4) 

 Water Pollution  
**SC903 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า 1(0-3-2) 

 Water Pollution Laboratory  
*SC903 340 กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 2(2-0-4) 

 Wastewater Treatment  

*SC903 341 ปฏิบัติการกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 1(0-3-2) 

 Wastewater Treatment Laboratory  
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*SC904 446 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
 Clean Technology  

*SC904 447 การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environmental Restoration  

       (3) วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   
 **SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Landscape Ecology and Geographic Information 

System 
 

 **SC903 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1(0-3-2) 
  Landscape Ecology and Geographic Information 

System Laboratory 
 

 **SC903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                                                3(3-0-6) 
  Environmental and Health Impact Assessment  
 **SC903 351 หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

  Principles of Economics for Environmental Scientists  
 **SC904 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Management  

 **SC904 442 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Environmental Management Laboratory  
    
       (4) วิชาการวิจัยและจริยธรรม  

     รายวิชาทางวิชาการวิจัย และจริยธรรมมีการประเมินผลเป็น S/U 
 

 **SC903 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Research Methodology in Environmental Science  
 **SC904 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Seminar in Environmental Science   
 **SC904 492 โครงการวิจัย 2(0-6-4) 
  Research Project  
3.1.3.2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศกึษา             3 – 6    หน่วยกิต 
                   กลุ่มวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา มีการประเมินผลเป็น S/U 
                    (1) แผนฝึกงาน                                                                                3 หน่วยกิต  
   **SC903 099 การฝึกงาน 3(0-9-5) 
   Practical Training  
                         (2) แผนสหกิจศึกษา                                                                             6 หน่วยกิต 
   **SC904 495 สหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6(0-18-9) 
   Cooperative Education in Environmental Science   
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3.1.3.2.3 กลุ่มวิชาเลือก                                                         
                           แผนฝึกงาน                                                                               15 หน่วยกิต 
                           แผนสหกิจศึกษา                                                                         12 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกจากรายวชิาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในภาควิชาอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการบริหารหลักสตูรและประกาศเพิ่มเติมของคณะวิทยาศาสตร์ในภายหลัง 
 

**AG002 203 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-5) 
 Elementary Entomology  

**110 321 แมลงและสิ่งแวดล้อม 3(2-3-2) 
 Insects and Environment  

**112 341 การจัดการทรัพยากรที่ดินแบบบูรณาการ 3(3-0-3) 
 Integrated Land Resource Management   

**112 462       จุลชีววิทยาและนเิวศวิทยาทางดิน 3(2-3-2) 
 Soil Microbiology and Ecology  

**SC112 303      สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrates  

**SC112 304      ปฏิบัติการสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Invertebrate Laboratory  

**SC112 401        ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 
 Marine Biology  

**SC112 402        ปรสิตวิทยา 3(3-0-6) 
 Parasitology  

**SC112 403        ปฏิบัติการปรสติวิทยา 1(0-3-2) 
 Parasitology Laboratory  

**AG173 371 การจัดการอนุรักษส์ตัว์ป่า   3(2-3-5) 
 Wildlife Conservation Management  
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**AG183 104 หลักนิเวศวิทยาทางน้ า 3(2-3-5) 
 Principles of Aquatic Ecology  

**186 343       วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety, Health and Environmental Engineering  

**196 412       การจัดการคุณภาพน้ า   3(3-0-6) 

 Water Quality Management  
**196 423      การควบคุมมลพิษทางเสยีงและการสั่น       3(3-0-6) 

 Noise Pollution and Vibration Control          
**SC332 002 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-6) 

 Introduction to Geographic Information System  
**512 301       อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction Environmental Health  
**EN613301 การจัดการขยะและเทคโนโลย ี 4(3-3-7) 

 Solid Waste Management and Technology  
**EN613403       การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Pollution Prevention    
**EN614202       การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-6) 

 Air Quality Management  
**EN614502       การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

 Hazardous Waste Management  
   **664 103              น้ าบาดาลเบื้องต้น  3(3-0-0) 

 Introduction to Groundwater  
     **694 102 วิทยาศาสตร์ของโลก 3(3-0-0) 

 Earth Science  
**SC702 101 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6)  

 General Microbiology    
**SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1(0-3-2)  

 

General Microbiology Laboratory   

**SC713501        จุลชีววิทยาทางน้ า 2(2-0-4)  
 Aquatic Microbiology   

**SC713502         ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า 1(0-3-2)  
 Aquatic Microbiology Laboratory   

**SC714505 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)  
 Environmental Microbiology   

**SC714506 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2)  
 Environmental Microbiology Laboratory   

**SC903 321 พฤกษนิเวศวิทยา 3(3-0-6)  
 Plant Ecology   

**SC903 322      ปฏิบัติการพฤกษนิเวศวิทยา 1(0-3-2)  
 Plant Ecology Laboratory   

**SC903 323 นิเวศวิทยาของสัตว ์ 2(2-0-4) 
 Animal Ecology  

**SC903 324 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาของสัตว ์ 1(0-3-2) 
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 Animal Ecology Laboratory  
**SC903 325 การควบคุมโดยชีววิธ ี  3(3-0-6) 

 Biological Control  
**SC903 326 ปฏิบัติการการควบคมุโดยชีววิธี  1(0-3-2) 

 Biological Control Laboratory  
**SC903 327 ปักษีวิทยา                        3(3-0-6) 

  Ornithology  
**SC903 328 ปฏิบัติการปักษีวิทยา 1(0-3-2) 

 Ornithology Laboratory  
**SC903 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 

 Solid Wastes and Industrial Wastes  
**SC903 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสียอตุสาหกรรม 1(0-3-2) 

 Solid Wastes and Industrail Wastes Laboratory  
**SC903 335 หลักมลูมลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 

 Fundamentals of Air Pollution  
**SC903 336 ปฏิบัติการหลักมลูมลพิษทางอากาศ 1(0-3-2) 

 Fundamentals of Air Pollution Laboratory       
**SC903 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน  2(2-0-4) 

 Soil Deterioration and Pollution  
**SC903 338 ปฏิบัติการดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 1(0-3-2) 

 Soil Deterioration and Pollution Laboratory  
**SC903 339 มลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 

 Air Pollution  
*SC903 344 กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสยี 3(3-0-6) 

 Biological Process for Wastewater Treatment  
    *SC903 345 กระบวนการทางกายภาพและเคมใีนการบ าบัดน้ าเสีย 3(3-0-6) 
 Physical and Chemical Processes for Wastewater 

Treatment 
 

**SC903 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Biology   

**SC903 353 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Biology Laboratory   

**SC903 354 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Laws  

  *SC903 356 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือ่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6) 
 Natural Resources Management for Ecotourism  

*SC903 357 ปฏิบัติการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

1(0-3-2) 

 Natural Resources Management for Ecotourism 
Laboratory 

 

  **SC903 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสร์
สิ่งแวดล้อม 

1(0-3-2) 

 Preparation For Co-Operation Education In     Environmental Science  
**SC903 392 วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
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 Research Methodology in Environmental Science 
 

 

**SC904 411 นิเวศวิทยาสัตว์ปา่และการอนุรักษ ์ 3(3-0-6) 
 Wildlife Ecology and Conservation  

**SC904 412 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาสตัว์ป่าและการอนุรักษ ์ 1(0-3-2) 
 Wildlife Ecology and Conservation Laboratory  

*SC904 413 นิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ์  3(3-0-6) 
 Avian Ecology and Conservation  

*SC904 414 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาของนกและการอนุรักษ์   1(0-3-2) 
 Avian Ecology and Conservation Laboratory  

**SC904 421   หลักนิเวศวิทยามนุษย ์                        3(3-0-6) 
   Principles of Human Ecology  

**SC904 422 นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะน า  3(2-3-6) 
 Introduction to Forest Ecology  

*SC904 425 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolutionary Ecology  

*SC904 426 ปฎิบัติการนเิวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 1(0-3-2) 
 Evolutionary Ecology Laboratory  

**SC904 444 พลังงานและการอนรุักษ ์ 3(3-0-6) 
 Energy and Conservation  

**SC904 445 ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรักษ์ 1(0-3-2) 
 Energy and Conservation Laboratory  

**SC904 451 นิเวศเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Ecological Economics  

**SC904 452 พิษนิเวศวิทยา                           3(3-0-6) 
 Ecotoxicology  

**SC904 453 การบ าบัดของเสยีทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
 Biological Waste Treatment  

**SC904 454 ปฏิบัติการการบ าบดัของเสียทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Biological Waste Treatment Laboratory  

*SC904 456 การพัฒนาสังคมชนบทและความเป็นเมืองและการจัดการ  
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

 Development of Rural and Urbanization and 
Environmental management 

 

 

**SC904 494 
 

ปัญหาพิเศษ 
 

1(0-3-2) 
 Special Problems  

    **962 100 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 2(2-0-0) 
 Principles of Economics  

**962 281                  เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 3(3-0-2) 
 Environmental Economics  

**EC112015 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 
 Economics of Natural Resources  
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3.1.3.3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                       ไม่น้อยกว่า        6     หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

หมายเหตุ  * รายวิชาใหม่ 
              ** รายวิชาที่มีการปรบัปรุง 
                
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา  รหัสวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลขอักษร 8 หลัก 
โดยมีความหมายดังนี้ 

อักษร SC = รหัสประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ตัวเลขหลักที่ 1 และ หลักท่ี 2 คือ 90 = รหัสประจ าของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ตัวเลขหลักที่ 3 และ หลักท่ี 4  หมายถึง ระดับของวิชา 
          1 และ 2  หมายถึง วิชาขั้นต้นของระดับปริญญาตรี 
          3 และ 4  หมายถึง วิชาขั้นสูงของระดับปริญญาตรี 
ตัวเลขหลักที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีความหมายดังนี้ 

1-2 หมายถึง วิชาทางด้านนิเวศวิทยา 
3-4 หมายถึง วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
5-6         หมายถึง วิชามีเนื้อหาก้ ากึ่งทั้งด้านนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึง สาขาวิชา 000  หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป สังกัดส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
002  หมายถึง สาขาวิชากีฏวิทยา  คณะเกษตรศาสตร์ 
112  หมายถึง สาขาปฐพีวิทยา   คณะเกษตรศาสตร์ 
173  หมายถึง สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ 
118  หมายถึง สาขาวิชาประมง  คณะเกษตรศาสตร์ 
196  หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
101  หมายถึง สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
201  หมายถึง สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
401 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
602  หมายถึง สาขาวิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์ 
702 และ 703 หมายถึง สาขาวิชา จุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
803 หมายถึง สาขาวิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
501  หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 
901 และ 902 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ 
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320  หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาศาสตร์ 
512  หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
664  หมายถึง สาขาวิชาเทคโนธรณี  คณะเทคโนโลยี 
962  หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

 
 

3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
3(3-0-6) 

       000 174  ทักษะการเรยีนรู ้
Learning Skills 

3(3-0-6)  

 **SC101 001 ชีววิทยา    
Biology I       

3(3-0-6) 

 **SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
  Biology Laboratory I  
 **SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
  General Chemistry I  
 **SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 
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  General Chemistry Laboratory I  
 **SC401 203 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I  
 **SC501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Elementary Physics  
 **SC501 003 ปฎิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 

 
 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 21 

 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
  English II  
 **SC101 003 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  Biology II  
 **SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-2-1) 
  Biology Laboratory II    
 **SC201 003 เคมีทั่วไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II   
 **SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory II  
 **SC401 204 แคลคูลสัส าหรับวิทยาศาตร์ชีวภาพ 2         3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II  

 
 **SC901 101 นิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
  Ecology    
 **SC901 102 ปฏิบัติการนเิวศวิทยา   1(0-3-2) 

  Ecology Laboratory   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 39 

 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-3)  
  English III  
 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Multiculturalism  
 **SC201 101 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry  
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 **SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory  
 **SC602 002 สถิติพื้นฐาน   3(3-0-6) 
  Basic Statistics  
 **SC902 201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ 2(2-0-4) 
  Biodiversity and Conservation  
 **SC902 202 ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ 2(0-6-3) 
  Biodiversity and Conservation Laboratory  
 **SC902 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Science   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 59 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 000 104   ภาษาองักฤษ 4 3(3-0-6) 

  English IV  

 *SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

  Science from Local Wisdom  

 **SC803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry  
 **SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมี                              1(0-3-2) 
  Basic Biochemistry Laboratory  
 **SC902 241 เคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry, Safety and Standards in Laboratory  

 
 **SC902 242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 1(0-3-2) 

  Analytical Chemistry, Safety and Standards in Laboratory 
Laboratory 

 

 **SC902 243 มลพิษสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

  Environmental Pollution  

 **SC902 244 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 

  Environmental Pollution Laboratory  

 XXX XXX วิชาเลือกเสร ี  3(X-X-X) 

  Free Elective  
 

 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 79 
 

 

  
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
 000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
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  Creative Entrepreneurs  
 *SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  

Science Communication 
3(3-0-6) 

   **SC903 331 มลพิษทางน้ า 2(2-0-4) 
  Water Pollution  
 **SC903 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า 1(0-3-2) 
  Water Pollution Laboratory  
 *SC903 340 กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 2(2-0-4) 
  Wastewater Treatment  
 *SC903 341 ปฏิบัติการกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 1(0-3-2) 
  Wastewater Treatment Laboratory  
 **SC903 351 หลักเศรษฐศาสตรส์ าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  Principles of Economics for Environmental Scientists  

 XXX XXX วิชาเลือก  3(X-X-X) 
  Elective Courses   
 XXX XXX วิชาเลือกเสร ี  3(X-X-X) 
  Free Elective   
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 99 
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 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
แผนฝึกงาน 

หน่วยกิต
แผนสหกิจ

ศึกษา 
 000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
   Leadership And Management   
 **SC903 099 การฝึกงาน 3(0-9-5) - 
  Practical Training   
 **SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์  2(2-0-4) 2(2-0-4) 
   Landscape Ecology and Geographic Information System   
 **SC903 312 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 1(0-3-2) 1(0-3-2) 
  Land Ecology and Remote Sensing Technique Laboratory   

 **SC903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
  Environmental And Health Impact Assessment   
 **SC903 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  
- 1(0-3-2) 

  Preparation for Co-operation Education in Environmental 
Science 

  

 **SC903 392 วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 1(0-3-2) 
  Research Methodology in Environmental Science   
 XXX XXX วิชาเลือก  

Elective Courses 
- 5(X-X-X) 

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13 16 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 112 115 
    
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผนฝึกงาน 
หน่วยกิต
แผนสหกิจ
ศึกษา 

 XXX XXX วิชาเลือก  12(X-X-X)     - 
  Elective Courses    
 **SC904 495 สหกิจศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม - 6(0-18-9) 
   Co-operative Education in Environmental Science 

 
  

  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12  6 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 124 121 
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 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
แผนปกติ 

หน่วยกิต
แผนสหกิจ

ศึกษา 
 **SC904 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
  Environmental Management   
 **SC904 422 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 1(0-3-2) 
   Environmental Management Laboratory   
 *SC904 446 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
  Clean Technology   
 *SC904 447 การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
  Environmental Restoration   
 **SC904 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 1(0-3-2) 
  Seminar in Environmental Science   
 **SC904 492 โครงการวิจัย 2(0-6-4) 2(0-6-4) 
  Research Project   
 411 244 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(3-0-6)  3(3-0-6) 
  Technical English for Science and Technology II   
 xxx xxx วิชาเลือก      - 3หน่วยกิต 
  Elective courses    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 16 19 
        รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 140 140 

 
  

 
 
 

  

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
  English I  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได่ในชีวิตประจ าวันและในการเรียน 
  Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day 

life and learning 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
  English II  
  เงื่อนไขของรายวิชา: LI101 001   
  การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียน

ในระดับที่สูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา LI101001 
  Development of reading, writing, speaking, and listening skills for  

use in every-day life and learning at a higher level than the course  
LI101 001 
 

 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III  
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  เงื่อนไขของรายวิชา: LI101002  
  การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวันการเรียน และ 

อาชีพ 
  Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in 

everyday life, learning, and occupation 
 000 104   ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
  English IV  
  เงื่อนไขของรายวิชา: LI102 003  
  การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พดู ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน  

และ อาชีพ ในระดับที่สูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา LI102 003 
  Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-

day life, learning, and occupation at a higher level than the course LI102 003 
 000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงานและ

การท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตนเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้น า และการจัดการ  

  Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of 
leadership, team building and team working, principle and theories of management, self 
management, crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and management 

 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Multiculturalism  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
  วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก 

วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์
กับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

  Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, 
Thai culture and Isan culture; social changes and globalization and their impact on 
culture and culture in way of life 

 000 174  ทักษะการเรียนรู ้  3(3-0-6) 
  Learning Skill  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  แนวคิดและความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์

การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและน าเสนอในเชิง
วิชาการจรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ 

  Concept and importance of the 21stcentury learning skills, digital literacy, analytical 
thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, 
analysis,academic writing andpresentation, academic ethics and integrity 

 000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
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  คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรการสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหต์ลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้าง
แบรนด์และเครื่องหมายการค้า การบัญชีเบื้องต้น การช าระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 

  Entrepreneurship  characteristics,  morals  for  entrepreneurs,  corporate  social 
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business 
plan, branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation 

 

 *SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
  Science from Local Wisdom  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  ความหมาย แนวคดิ และหลักการของวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภมูิปัญญาท้องถิ่น การน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อธบิาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่นโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน 

  Definition, concept and principle of science and local wisdom, type of local wisdom, 
relationship between local wisdom and scientific knowledge, development of local 
wisdom using scientific knowledge 

 *SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์     
Science Communication                                     

3(3-0-6) 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  พื้นฐานของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ ความส าคญัของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ ปัญหาของ

การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะหส์ื่อและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์
เชิงวิทยาศาสตร์ บทความเชิงวิทยาศาสตร์ การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ การพูดเชงิวิทยาศาสตร์ สื่อเชิง
วิทยาศาสตร์ การน าเสนอแบบปากเปล่า การน าเสนอแบบโปสเตอร์ การประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์ในการตดัสินใจแก้ปญัหา 

  Basic of science communication, Importance of science communication, problems 
of science communication, analysis of scientific media and data, science news, science 
fiction films, scientific article, scientific writing, science talk, science media, oral 
presentation, poster presentation, application of scientific knowledge in problem solving 
decision 

 **AG002 203 กีฏวิทยาเบ้ืองต้น  3(2-3-5) 
  Elementary Entomology  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  ลักษณะทั่วไปของแมลงและความส าคัญ ความหลากหลายและการจัดจ าแนกกลุม่แมลง โครงสร้าง

และหน้าท่ี พฤติกรรมแมลงและนิเวศวิทยา แมลงส าคญัทางเศรษฐกจิ การใช้ประโยชน์ และการควบคมุ
แมลงศัตร ู

  
 

Overview of Insects and their importance, diversity and classification, structure and 
function, behavior and ecology, economic insect, insect utilization and insect pest 
management 

 **SC101 001 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology I    
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  หลักการทางชีววิทยาโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์พลังงานกับชีวิตการสืบพันธุ์ระดับเซลล์และ 

พันธุศาสตรโ์ครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
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  Principles of biology, structure and function of cells, energy and life, cellular 
reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and 
environmental science 

 **SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-2-1) 
  Biology Laboratory I    
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC101 001หรือรายวิชาควบ SC101 001  
  ศึกษาในห้องปฏิบัติการใหส้อดคลอ้งกับวิชา SC101 001 ชีววิทยา 1  
  Laboratory experiments to accompany SC101 001 Biology I 

 

 

 **SC101 003 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
  Biology II  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์เนื้อเยื่อพืช 

และสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุแ์ละการเจรญิของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงโภชนาการและการล าเลียง
ในพืช 

  Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant tissues 
and physiology, plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition and 
transport in plants 

 **SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  
 

1(0-2-1) 
  Biology Laboratory II  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC101 003 หรือรายวิชาควบ SC101 003  
  ศึกษาในห้องปฏิบัติการใหส้อดคลอ้งกับวิชา SC101 003 ชีววิทยา 2  
  Laboratory experiments to accompany SC101 003 Biology II 

 

 

 **SC112 303 สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง 3(3-0-6) 
  Invertebrates  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC111001 และ SC111002  
  สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาและการจ าแนกประเภทของสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งคอร์เดตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
  Morphology, anatomy, physiology, reproduction, ecology and classification of 

invertebrates and chordates.without backbone  
 

 **SC112 304 ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั 3(3-0-6) 
  Invertebrate Laboratory    
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC112303   
  การทดลองปฏิบตัิการการศึกษาสณัฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรรีวิทยา การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา

และการจ าแนกประเภทของสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งคอร์เดตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
  Laboratory experiments in morphology, anatomy, physiology, reproduction, ecology 

and classification of invertebrates and chordates.without backbone 
 

 **SC112 401 ชีววิทยาทางทะเล  3(3-0-6) 
  Marine Biology   
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC112303 และSC112304  
  ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจยัสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทร การ

ไหลเวียนของน้ า ระบบนิเวศในทะเล การปรับตัวทางสณัฐานวิทยาและ สรีรวิทยาของสตัว์ทะเล ผลผลติ
ทางทะเล ห่วงโซ่อาหาร มลพิษในทะเลและการเพาะเลี้ยงสตัว์ทะเลเชิงการค้า 
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  Biology of marine organisms, relationship between organisms and oceanic 
environmental factors, water circulation, marine ecosystem, morphological and 
physiological adaptation of marine animals, marine productivity, food chain, marine 
pollution and culture of marine animals for commercials  

    
  **SC112 402 ปรสิตวิทยา  3(3-0-6) 
  Parasitology   
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC112303 ,SC112304  
  สัณฐานวิทยาและลักษณะต่าง ๆ ของพยาธิ โปรโตซัวท่ีเป็นพยาธิ พยาธิตัวแบน พยาธ ิ

ตัวกลมและสัตว์ขาปล้องที่เป็นพยาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวให้อาศัยกับพยาธิ พยาธิ 
วิทยา อาการการวินิจฉัยโรคและการป้องกันโรคของตัวให้อาศัย การควบคุมโรคระบาด 
และการป้องกัน 

  Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, helminthes, 
nematodesand arthropods (ectoparasites), relationship between host and parasite, 
pathology, symptom, diagnosis and host defense, epidemic control and prevention 

 

 **SC112 403 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา 1(0-3-2) 
  Parasitology Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน SC112402  
  สัณฐานวิทยาของพยาธิในห้องปฏบิัติการและในธรรมชาติ พยาธิวิทยาของตัวให้อาศัยวงจรชีวิตของ

พยาธิ พาหะของพยาธิ ฝึกปฏิบัตกิารวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพยาธิ และการศึกษาภาคสนาม 
  Morphology of parasites in a laboratory and in nature, pathology of host, life cycle of 

parasites, vector of parasites, practice on diagnostic techniques and field studies 
 

 **110 321 แมลงและสิ่งแวดล้อม  3(2-3-2) 
  Insects and Environment  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลงและแนวทางการน าไปใช้ในการควบคุมแมลง ความสัมพันธ์ระหว่าง

แมลงกับพืช  การปรับตัว  วิวัฒนาการ  การตอบสนองของแมลงตอ่สิ่งแวดล้อม  การใช้แมลงเป็น
เครื่องบ่งช้ีทางชีวส าหรับสิ่งแวดลอ้ม 

  Theories of insect ecology and their applications for insect control,  insect and plant 
relationship, adaptation,  evolution and responses of insects to environment, the use of 
insects as bioindicators for pollution 

 **112 341 การจัดการทรัพยากรท่ีดินแบบบูรณาการ 3(3-0-3) 
  Integrated Land Resource Management  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  ความหมายและองค์ประกอบของทรัพยากรที่ดิน การจ าแนกและการส ารวจทรัพยากรที่ดิน 

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทรพัยากรที่ดิน ระบบสารสนเทศทรพัยากร   ท่ีดิน การประเมินท่ีดิน การ
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน 

  Definition and components of land resources, land resource survey and 
classification, relationship of land resource components, land resource information 
system, land evaluation, management and conservation, landuse planning 

 **112 462   จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน  3(2-3-2) 
  Soil Microbiology and Ecology  
  เงื่อนไขของรายวิชา: 112 202  
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  ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรีย์ในดิน บทบาทของจุลินทรีย์ในดินต่อการแปรสภาพ
อินทรียวัตถุ และวฏัจักรธาตุอาหารพืช เช่น ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส คารบ์อน ก ามะถัน เหล็ก จุลินทรีย์
ในดินกับเทคโนโลยีชีวภาพ การตรึงไนโตรเจน ไมคอรไ์รซา  และกิจกรรมจลุินทรีย์ในบริเวณรากพืช  
ความสัมพันธ์ระหว่างจลุินทรีย์ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้อง ดินและ
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หลักและวิธีการวิเคราะห์ การควบคุมและการจดัการสิ่งปฏิกูลการเกษตรและสาร
มลพิษในดิน 

  Kinds, nature and activities of microorganisms in soil, roles of microorganisms in 
organic matter decomposition,  plant nutrient cycles e. g.  nitrogen, phosphorus, carbon, 
sulphur, iron, microorganisms and biotechnology, biological nitrogen fixation, mycorrhiza, 
microbial activities in the rhizosphere, microorganisms-ecology-environment relationships, 
biochemical processes involved, soil and environmental pollutions, principles and 
methods for analysis, control and management of agricultural wastes and  soil pollutants 

 **AG173 371 การจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า 3(2-3-5) 
  Wildlife Conservation Management  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี   
  ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างสตัว์ปา่และสิ่งแวดล้อม หลักการพื้นฐานในการปรับตัวทางนิเวศวิทยา 

และการอยู่ร่วมกันของสตัว์ป่าเพื่อการจัดการด้านการอนุรักษ ์
  Theory of relationships between wildlife animals and their environments, basic 

principles of ecological adaptation and integration in wildlife animals for their 
conservation management. 

 **AG183 104 หลักนิเวศวิทยาทางน้ า  3(2-3-5) 
  Principles of Aquatic Ecology  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC101 003  
  ระบบนิเวศ วัฏจักรของแร่ธาตุในแหล่งน้ า ปัจจัยจ ากดัในระบบนเิวศ การแพร่กระจายและพฤติกรรม

ของปลาในระบบนิเวศ สังคมในแหล่งน้ าจืดและทะเล และความสัมพันธ์ของปลาในสิ่งแวดล้อม 
   Ecosystem, mineral cycles in water resources, limiting factors in ecosystem, 

distribution and behavior of fish in ecosystem, the freshwater and marine ecosystem, 
relationship between fish and environment  

  **186 343   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
  Safety, Health and Environmental Engineering  
  เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
  นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และ 

ลักษณะของขยะ การจัดเก็บและการเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง เทคโนโลยีใน 
การแปรรูป การก าจัดขยะและสารตกค้าง การลดที่แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การ 
วางแผนระบบการจัดการขยะ 

  Definition and development of solid waste management system,  sources, 
composition, quantities and characteristics of solid waste,  storage and collection,  transfer 
and transportation,  processing technologies,  source reduction and recycling,  disposal of 
solid waste and residual matter,  planning of solid waste management system 

 **196 412   การจัดการคุณภาพน้ า   3(3-0-6) 
  Water Quality Management           
  เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
  หลักการจดัการคณุภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพน้ า วิธีประเมินคุณภาพน้ า ประเภทแหล่งน้ าและ

ระบบนิเวศ แหล่งก าเนิดลักษณะมลพิษ การตรวจตดิตามคุณภาพน้ า การจ าลองแบบคณุภาพน้ า 
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  Water quality management principle, water quality standards, methods of water 
quality assessment, types of water bodies and ecological system, sources and 
characteristics of pollutants, water quality monitoring, water quality modeling 

  **196 423 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่น      3(3-0-6) 
  Noise Pollution and Vibration Control          
  เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
  เสียงและเสียงรบกวน ผลของเสียงรบกวนท่ีมีต่อมนุษย์ การวิเคราะห์เสียงและการวดัเสียง การ

ควบคุมเสยีงรบกวน การควบคมุการสั่น เสียงรบกวนในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เสียงรบกวนจาก
อากาศยานและท่าอากาศยาน เสยีงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวงและทางรถไฟ  การควบคุมเสยีง
รบกวนทางกฎหมาย 

  Sound and noise, effects of noise on human, analysis of sound and measurement, 
noise control, vibration control, industrial and construction noise, aircraft and airport noise, 
highway and rail traffic noise, regulatory control of noise 

  **196 452 การจัดการของเสียอันตราย  
Hazardous Waste Management 

3(3-0-6) 

  เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
  นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์  การ

ประเมินความเสี่ยง การเก็บรวบรวมและการขนส่ง  การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการ
บ าบัด ก าจัด และรีไซเคิลของเสียอันตราย  การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง  การคัดแยก  การบ าบัดทาง
เคมี การออกซิเดช่ัน  รีดักชั่น  การท าให้เป็นของแข็งและมีเสถียรภาพ  การตกตะกอน  การสกัด  การเผา  
การบ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออกซิจนและไม่ใช้ออกซิเจน การ 
ใช้ซ้ าและการหมุนเวียนกลับมาใช้  การก าจัดด้วยการฝังกลบ 

  Definition, source, toxicology, regulations of hazardous waste;  sampling and analysis,  
risk assessment, collection and transportation, hazardous waste minimization, treatment 
disposal, and recycle technology for hazardous waste, physical treatment, filtration, 
separation, chemical treatment; oxidation, reduction, solidification and stabilization, 
precipitation, extraction, incineration, biological treatment, aerobic and anaerobic 
processes, secure landfill disposal, site remediation 

  **SC201 001 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I   
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  ปริมาณสารสมัพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แกส๊ ของแข็ง ของเหลวและสารละลายเทอร์โม

ไดนามิกส์ และระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
  Stoichiochemistry, atomic structure, chemical bonding,  gas, solid, liquid and solution, 

thermodynamic and electron transferring system 
  **SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I   
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC201 001หรือรายวิชาควบ SC201 001  
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 001เคมีทั่วไป 1 
  Laboratory experiments to accompany SC201 001 General Chemistry I 

 

 **SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6) 
  General Chemistry II  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC201 001   
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  จลนศาสตรเ์คมี สมดลุเคมี สมดุลอิออน ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมี
นิวเคลียร์ ความรูเ้บื้องต้นทางเคมอีินทรีย์ และเคมีกับสิ่งแวดล้อม 

  Chemical kinetics.  chemical equilibrium.  ionic equilibrium. periodic table.  
representative elements.  transition metals.  nuclear chemistry.  introduction to organic 
chemistry and environmental  chemistry 

  **SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II   
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC201 002 หรือรายวิชาควบ SC201 003  
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 003 เคมีทั่วไป 2 
  Laboratory experiments to accompany SC201 003 General Chemistry II 
 **SC201 101 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry  
  เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม่ ี  
  โครงสร้างอะตอม พันธุเคมี  สภาพข้ัวของพันธะในเคมีอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชัน การเรียนสูตรโครงสรา้ง 

อัลเคน ไซโคลอลัเคน อัลคีน ไดอนี โพลีอีน อัลไคน์ เบนซีน สารประกอบอะโรมาติก อินทรีย์เฮไลด์ อัลคี
ไอด์และดีโตน กรดคาร์บอกซลิิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซลิิก อะมิน 

  Atomic structure, chemical bond, polarity of bond and molecule, functional groups, 
structural writing, alkanes, cycloalkane, alkenes, dienes, alkynes benzene, aromatic 
compounds, organic halides, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their 
derivatives, amines 

 **SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC201 101หรือรายวิชาควบ SC201 101  
  การตกผลึก, การหาจุดหลอมเหลว, จุดเดือดและการกลั่น, การวิเคราะห์ธาตุในสารประกอบอินทรีย์

, โครมาโทกราฟี, ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและไม่อิ่มตัว, ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก, แอลกอฮอล์และ ฟีนอล, 
อัลดีไฮด์และคีโตน, กรดคาร์บอกซิลิก, เอมีน 

  Crystallization, Determination of Melting point, Boiling Point and Distillation, 
Elemental Analysis of Organic Compounds, Chromatography, Saturated and Unsaturated 
Hydrocarbons, Aromatic Hydrocarbons, Alcohols and Phenols, Aldehydes and Ketones, 
Carboxylic Acids, Amines 

 **SC332 002 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขัน้แนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Geographic Information System  
  เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม่ ี  
  

 
 

นิยามและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ พ้ืนฐานทางแผนที่ เส้นโครงแผนที่และ
ระบบพิกัดอ้างอิง ข้อมูลเวกเตอรแ์ละแรสเตอร์ การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณติ การน าเข้า
และจัดการข้อมลูเชิงพื้นที่และข้อมูลคณุลักษณะ การแสดงข้อมลู การจัดท าแผนท่ี การวิเคราะห์ข้อมลู
เวกเตอร์และแรสเตอร์ การประมาณค่าเชิงพื้นที่และแบบจ าลองความสูงเชิงเลข แบบจ าลองและการ
ประกอบแบบจ าลองทางระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ พจนานุกรมข้อมูลและข้อมูลอภิพันธ์ุ 

  Definition and components of geographic information system (GIS), map basics, 
projection and coordinate systems, vector and raster data, geometric correction, spatial 
and attribute data input and management, data display, cartography, vector and raster 
data analysis, spatial interpolation and digital elevation model, GIS model and modeling, 
metadata and data dictionary 
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 **SC401 203 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์และการประยุกต์

อนุพันธ์ ปริพันธ์ 
  Analytic geometry, limits and continuity of real valued fuctions of one variable, 

derivatives and their applications, integrals 
 

 **SC401 204 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC401 203  
  เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว    ฟังก์ชันหลายตัวแปร  

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของจ านวนจริง 
  Techniques of integration, application of integration of variable, functions of several 

variables, limits and continuity offunctions of several variable, partial derivatives, sequence 
and series of real numbers 

 

 411 244 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
  Technical English for Sciences and Technology II  
  เงื่อนไขของรายวิชา:     ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่จ าเป็นในการเรียนและการท างานในระดับท่ี

สูงโดยเน้นในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  Development of listening, speaking reading and, writing essential in learning and 

working at an advanced level pertinent to sciences and technology 
 **SC501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Elementary Physics  
  เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม่ ี  
  ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์

กระแสไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เสยีง ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม กัมมนัตภาพรังสี 
  Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and 

thermodynamics, electric current and electronics, acoustics, optics, atomic physics, 
radioactivity 

 *SC501 003 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลลัสแบบของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่อง

ช่ังความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใช้กฏของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธ์ิ
ของการขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องในท่ออากาศ และ การทดลองของเมลด์ 
 

  Measurement and data analysis, composition of forces, Young’s modulus, simple 
pendulum, westphal specific gravity balance, measurement of viscosity of liquid by 
Stoke’s law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air 
columns, Meld’s experiment 

 **512 301 อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction Environmental Health  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
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  ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ระบบประปาและการบ ารุง 
รักษา การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะน าโรคและสตัว์แทะ การสุขาภบิาลที่พักอาศัย สถาบัน
และสถานบริการ  การก าจัดสิ่งปฏิกูล มลูฝอยและน้ าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ ความร้อน แสง
สว่าง กัมมันตภาพรังสี เสียง และความสั่นสะเทือน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  Introduction to environmental health that effect to human health, water supply 
system and maintenance, food sanitation, arthropod and rodent control, housing and 
institution sanitation, excreta disposal, solid waste management, sewage treatment 
system, air pollution control, temperature and humidity control, radiation, noise and 
vibration control, laws and regulations enforced for environmental health 

 **SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Statistics   
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปร

สุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

  Meaning and scope of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable, probability distribution, sampling distribution, estimation, testing hypothesis, 
analysis of variance, categorical data analysis, linear regression analysis and correlation, data 
analysis by using statistical package program 

 

 **EN613 301 การจัดการขยะและเทคโนโลย ี 4(3-3-7) 

  Solid Waste Management and Technology  

  เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  

  นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ 
การจัดการ ณ แหล่งก าเนิด และการเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง เทคโนโลยีในการแปรรูป การ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจดัการ
ขยะ 

  Definition and development of solid waste management system, sources, 
composition, quantities and characteristics of solid waste, handling at source and  
collection, transfer and transportation, processing technologies, source reduction and 
recycling, sanitary landfill planning of solid waste management system  

 **EN613 403   การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  Industrial Pollution Prevention    

  เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  

  นิยามและหลักการของการป้องกันมลพิษ กระบวนการและอุปกรณใ์นโรงงานอุตสาหกรรม การ
ประเมินการป้องกันมลพิษ การลดที่แหล่งก าเนิด   การหมุนเวียนกลบัมาใช้  การประเมินค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ การประเมินวงจรชีวิตผลติภณัฑ์ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ดัชนีวัดการด าเนินงานดา้น
สิ่งแวดล้อม  การประยุกต์การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม  กรณศีึกษา 
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  Definitions and concept of pollution prevention,  processes and equipments in 
industries,  pollution prevention assessment,  source reduction, recycling,  economic 
evaluation,  product life cycle assessment,  design for environment ( eco- design) , 
environmental performance indicators,  application of pollution prevention in industries,  
case study 

 

 **EN613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ       3(3-0-6) 

  Environmental Systems and Management  
  เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
  นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้าง
องค์กรและความรับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมิน กรณีศึกษา 

  Definition of environment system and management, introduction of environmental 
management standard, applications of environmental management system, development 
of environmental policy, analysis of environmental aspects, environmental laws and 
regulations, establishment of environmental management program, arrangement of 
organization and responsibility, implementation of environmental management program 
and evaluation, auditing of environmental management systems, case study 

 **EN614 202 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-6) 
  Air Quality Management  
  เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
  ความรู้หลักมลูด้านคณุภาพอากาศ ผลของมลพิษทางอากาศ การวดัและการเฝ้าระวังคุณภาพ

อากาศ ความรู้พื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ การจ าลองแบบและการท านาย
มลพิษทางอากาศ ปรัชญาในการควบคุมคุณภาพอากาศ ยุทธศาสตรก์ารควบคุมโดยใช้การจดัการคณุภาพ
อากาศ การควบคุมคณุภาพอากาศทางกฎหมาย  การควบคมุมลทางพิษอากาศทางวิศวกรรม การจัด
องค์กรส าหรับการจดัการคณุภาพอากาศ 

  Fundamental knowledge of air quality, effects of air pollution, measurement and 
monitoring of air quality, basic meteorological knowledge relevant to air pollution, air 
pollution modeling and prediction, philosophy of air quality control, air quality 
management control strategy, regulatory control of air quality, engineering control of air 
pollution, organizations for air quality management  

 **664 103  น้ าบาดาลเบ้ืองต้น  3(3-0-0) 
  Introduction to Groundwater  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  การเกิดการไหล การส ารวจ การขดุเจาะ การสร้างบ่อและการพัฒนาบ่อน้ าบาดาล ชลศาสตร์บ่อน้ าบาดาล 

คุณภาพบ่อน้ าบาดาล และการจัดการแอ่งน้ าบาดาล การอัดและเพิม่น้ าสู่ช้ันน้ าบาดาล 
  Groundwater occurrence, movement and investigation, well drilling, construction 

and development, well hydraulic, groundwater quality, groundwater basin management, 
artificial recharge of groundwater 

 **694 102 วิทยาศาสตร์ของโลก 3(3-0-6) 
  Earth Science  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  ระบบสรุิยะ การวิวัฒนาการของโลก โครงสร้างของโลก คณุสมบัตทิางกายภาพของหิน หลักการ

และเทคนิคในการส ารวจโครงสรา้งภายในของโลกและส่วนประกอบของโลก 
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  Solar system, evolution of the earth, the earth’s structure and physical properties 
of rocks, methods and techniques used to determine the internal structure and 
composition of the Earth 

    **SC702 101 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Microbiology   
  เงื่อนไขของรายวิชา: -  
  ลักการท างานและการเตรยีมตัวอย่างส าหรับกล้องจุลทรรศน์ชนิดตา่งๆ การเรยีกช่ือและการจ าแนก

ประเภทแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรสั และสาหร่าย โภชนาการ การเจริญ การตาย และการท าลาย 
จุลินทรีย์ เมแทบอลิซมึและพันธุศาสตร์ของจลุินทรีย์ ภมูิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลินทรีย์
ดิน น้ า น้ าเสีย อาหาร นม และอตุสาหกรรม 

Working principle and slide sample preparation for various types of microscope; 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae; nutrition, growth, 
death and destructure of microorganisms; metabolism and microbial genetics; 
immunology and microbial disease; microbiology of soil, waste water, food, milk and  
Industry 

   **SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1(0-3-3) 
  General Microbiology Laboratory      
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC702 101 หรือ รายวิชาควบ SC702 101  
  ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยาข้ันแนะน า การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการ

จ ากัดเช้ือ เทคนิคบางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวน จุลินทรีย์ การศึกษาเช้ือราการย้อมส ี
แบคทีเรีย การท าลายและการยับยั้งการเจรญิของเชื้อจุลินทรีย์  

  Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, media 
preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacteria staining, destruction and inhibition of 
microorganisms.crobiology laboratory 

 

 **SC713 501 จุลชีววิทยาทางน้ า  2(2-0-4) 
  Aquatic Microbiology   
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC702 101หรือ SC711 103, SC702 102หรอื SC711 104 

   
บทน า ประวัติเบื้องต้น และความส าคัญของจุลินทรีย์ในน้ า มลพิษทางน้ า แหล่งของมลพิษ สารพิษ

ในน้ า ยูโทรฟิเคชันสิ่งแวดล้อมทางน้ าต่างๆในฐานะที่เป็นถิ่นที่อยู่ของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งน้ า เช่น แบคทีเรีย ฟังไจ ไซยาโนแบคทีเรีย สาหร่าย ไวรัส และโปรโตซัว ผลของสิ่งแวดล้อมทางน้ า
ที่มีผลการจุลินทรีย์ที่อาศัยในแหล่งน้ า จุลินทรีย์ในแหล่งน้ าใต้ดิน จุลินทรีย์ในแหล่งน้ าจืดและน้ าทะเล 
จุลินทรีย์ในพื้นที่ชุ่มน้ าและหนองบึง (ที่ลุ่ม ตม เขตน้ ากร่อย บึง ปลักตมและบึงปลัก ) จุลินทรีย์ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีเครียด จุลินทรีย์และน้ าเสีย บทบาทของจุลินทรีย์ในการบ าบัดน้ าเสีย จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ
น้ าดื่ม คุณภาพน้ า และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ า จุลินทรีย์ในน้ าทิ้งและการบ าบัดน้ าเสีย 
จุลินทรีย์กับปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ าชนิดอื่น                  
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  Introduction, historical background & importance of microorganisms in water, water 
as biotopes for microorganism, the microorganisms of water, .  The influence of 
environmental factors on the development of microorganisms and water  sampling 
method, groundwater microbiology,  freshwater microbiology and marine microbiology, 
Wetland and swamp microbiology, Microbial life in extreme environment, extreme 
nvironments, cold and freezing environments, microbiology of high temperature  
environments (hot springs, hydrothermal vents) , microorganisms and water pollution, the 
role of microorganisms in the purification of waters, microorganisms from the fish and 
other aquatic animal   

 **SC713502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า      1(0-3-2) 
  Aquatic Microbiology Laboratory   
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC713 501 หรือรายวิชาควบ SC713 501  
  แนะน าจุลชีววิทยาทางน้ า วิธีเก็บตัวอย่างน้ าและการวัดพื้นที่ตัวอย่าง การนับจ านวนแบคทีเรียโดย

ใช้กล้อง ฟลูออเรสเซนต์พื้นผิว การนับจ านวนแบคทีเรียโดยวิธีการกรอง การนับจ านวนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ฟีคอลโคลิฟอร์มและอีโคไล การนับจ านวนฟีคอลสเตรปและซูโดโมแนส การหาผลผลิตเบื้องต้น
ของแหล่งน้ า การวัดการเจริญของสาหร่ายโดยฮีมาไซโตมิเตอร์และ   วัดปริมาณคลอโรฟิลล์เอ การแยกไซ
ยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายให้บริสุทธิ์ การใช้สาหร่ายเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน้ า   และการวัดปริ มาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ า ปริมาณความต้องการออกซิเจนที่จ าเป็นในการย่อยสลายสารอินทรีย์  

  

  Introduction to aquatic microbiology, water sampling method and field 
measurement, numeration of aquatic bacteria by epifluorescence, total bacterial count  
by membrane filter method, enumeration of total coliform, fecal coliform  and Escherichia 
coli, enumeration of  fecal streptococci  and Pseudomonas aeruginosa, enrichment, 
primary productivity of aquatic ecosystem, determination of algal growth by direct count 
and chlorophyll- a content, enrichment  and isolation  of  cyanobacteria/ algae, field trip, 
collection of algae and use of algae as bioindicator, and Dissolved Oxygen ( DO)  and 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) measurement 

 **SC714505 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  Environmental Microbiology  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC702 101หรือ SC711 103, SC702 102 หรือ SC711 104 
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีในการเฝ้าสังเกตกิจกรรมของจุลินทรีย์ จุล

ชีววิทยาของปิโตรเลียม การอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอากาศ การย่อยสลายของสารมลพิษบางชนิดโดย
จุลินทรีย์ และการใช้ชีววิธีในการควบคุม 

  Interactions between microorganisms and environment; methods for monitoring 
microbial activities; petroleum microbiology, survival of airborne microorganisms, microbial 
degradation of selected pollutants and biocontrol 

 **SC714506 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Environmental Microbiology Laboratory   
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC714 505 หรือรายวิชาควบ SC714 505  
  การนับจ านวนแบคทีเรียที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม การตรวจหาจุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพน้ า 

การศึกษาแบคทีเรียสังเคราะห์แสง การควบคุมศัตรูพืชด้วยเช้ือบาซิลัส การวัดการย่อยสลายน้ ามัน
ปิโตรเลียมในดินและน้ าด้วยวิธีทางชีวภาพ การใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งช้ีธรรมชาติ การวิเคราะห์น้ าโดยการ
หาค่าดีโอ ซีโอดี    บีโอดี การศึกษาแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืชและจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในปุ๋ยหมัก 
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  Methods of bacterial enumeration in environmental samples, detection of indicator 
microorganisms in fresh water, study of photosynthetic bacteria, pest control by Bacillus 
sp. , measurement of petroleum biodegradation in soil and water, algae detection as a 
bioindicator, water analysis :  DO, COD, BOD, study of microbial rhizosphere and 
phyllosphere, microbial composting of organic waste 

 
 **SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

  Basic Biochemistry  

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC201 101 หรือ SC202 103  

  ชีวเคมีพื้นฐานเกี่ยวกับ เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงานและกลยุทธของ
เมแทบอลิซึมและการควบคมุ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซเิดทีฟฟอส
โฟริเลชัน และการสังเคราะห์แสง เมแทบอลิซึมของลปิิด เมแทบอลซิึมของกรดอะมโิน เมแทบอลซิึมของ
กรดนิวคลีอิก การสังเคราะหด์ีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน 

  Basic biochemistry regarding chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, 
bioenergetics and the strategy of metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, 
electron transport and oxidative phosphorylation, and photosynthesis, lipid metabolism, 
amino acid metabolism, nucleic acid metabolism, DNA synthesis and gene expression 
 

 **SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี   1(0-3-2) 

  Basic Biochemistry Laboratory  

  เงื่อนไขของรายวิชา: SC803 305 หรือรายวิชาควบ SC803 305 

  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน (Concurrent): SC803 305  

  ปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย SC803 305ชีวเคมี 

  Laboratory related to contents of SC803 305 Biochemistry 

 **SC903 099 การฝึกงาน  3(0-9-5) 
  Practical Training  
  เงื่อนไขของรายวิชา :เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 หรือต้องไดร้ับ อนุญาตจากภาควิชา 
  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา หน่วยงานที่รับฝึกจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการจัดฝึกงานที่แต่งตั้ง
โดยภาควิชา เกณฑ์การฝึกงานและการประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของภาควิชาฯ โดยมี ช่ัวโมงการ
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง 

  Each student has to pass the practical training course in a related field in a 
government department or a private company, the work site must be approved by the 
department committee, the training criteria and evaluation of the training are required to 
comply with the department guidelines, the training period must not be less than 150 
hours 

 

 **SC901 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
  Ecology    
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
  บทน าสู่นิเวศวิทยา ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต ระบบนิเวศ นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาชุมชน 

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ วัฏจักรชีวธรณีเคมี วัฏจักรธาตุอาหาร และการไหลของพลังงาน 
มนุษย์และระบบนิเวศ 



- 36 - 

  Introduction to Ecology, abiotic factors, ecosystem, population ecology, community 
ecology, adaptation of organisms in ecosystem, biogeochemical cycles, nutrient cycles, 
human and ecosystem 

 

 **SC901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-2) 
  Ecology Laboratory    
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC901 101 หรือรายวิชาร่วม SC901 101  
  เทคนิคการส ารวจและเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในเชิงนิเวศวิทยา ปัจจัยจ ากัดส าหรับ

สิ่งมีชีวิต  การเจริญเติบโตของประชากร องค์ประกอบทางด้านกายภาพ องค์ประกอบทางด้านชีวภาพ 
การกระจายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศบก ระบบนิเวศแหล่งน้ าและการถ่ายเทพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีของสังคมพืช มีการสอบปฏิบัติการภาคสนามในสถานท่ีต่างๆ 

  Survey techniques and data collection, statistical analysis in ecology, limiting factors 
for organisms, growth of populations, physical factors, biological factors, distribution of 
organisms, terrestrial ecology, aquatic ecology and energy transfer, ecological succession, 
field trips to different locations will be arranged 

 

 **SC902 201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ 2(2-0-4) 
  Biodiversity and Conservation  
  เงื่อนไขของรายวิชา: # SC101 001 #SC101 002  
  ชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่

และจัดจ าแนกพืช สาเหตุและอนุบทของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ พื้นที่
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญของโลก แนวโน้มและนโยบายของการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายและการอนุรักษ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง  

  Types of biodiversity, value of biodiversity, plant classification and identification, 
causes and consequences of biodiversity loss, conservation, global biodiversity hotspots, 
trends and policies in biodiversity conservation, diversity and conservation of invertebrates 
and vertebrates 

 

 **SC902 202 ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์ 2(0-6-3) 
  Biodiversity and Conservation Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC902 201หรือรายวิชาควบ SC902 201  
  องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพและดัชนีบ่งช้ีความหลากหลายทางชีวภาพ การจัด

จ าแนกและระบุชนิดของพืช ลักษณะที่อยู่อาศัยและโครงสร้างของพืช การเก็บรักษาตัวอย่างพืช 
ลักษณะเฉพาะของพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว การสร้างรูปวิธาน การจัดจ าแนกและการระบุชนิดของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มกีระดูกสันหลัง การเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ในพิพิธภัณฑ ์

  Components of biodiversity and biodiversity indices, classification and identification 
of plants, habitats and structures of plants, herbarium specimen collection, traits of 
monocots and dicots, construction of picture keys, classification and identification of 
invertebrates and vertebrates, museum specimens preservation 

 
 

      **SC902 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Science   
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
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 ภาพรวมของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการทางนิเวศวิทยาส าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเสื่อมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษจากขยะและขยะอันตราย มลพิษอื่นๆ 
การป้องกันและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษเบื้ องต้น ความมั่ นคงทางอาหาร การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 Overview of environmental science, ecological principles for environmental 
scientists, causes of environmental problems, energy, environmental problems, natural 
resources depletion, environmental pollution including water pollution, air pollution, solid 
waste and hazardous waste pollution, other pollutions, pollution prevention and basic 
environment pollution management technology, food security, natural resource 
conservation, sustainable development 

 
 

 **SC902 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Environmental Science Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC902 231 หรือรายวิชาร่วม SC902 231  
  ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญั รวมทั้งแนวทางการป้องกัน แก้ไขและจัดการปญัหาเหล่านี้ มี

การน านักศึกษาออกศึกษาในภาคสนามในเรื่องที่สอดคล้องกับหัวข้อการบรรยายวิชา  SC902 231
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  Important environmental problems, ways to protect, solve and manage these 
problems , laboratories and field studies in relat ion to contents in  SC902 231 
Environmental Science are required 

 **SC902 241 เคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry, Safety and Standards in Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC902 231  
  เคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025  เกรดและฉลากของ

สารเคมี หลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นในการติดตามวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  Analytical chemistry,safety in laboratory, ISO/ IEC 17025 standard, grade and label of 

chemicals, principles of analytical equipment for environmental quality monitoring 
 

 **SC902 242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร 1(0-3-2) 

  Analytical Chemistry, Safety and Standards in Laboratory Laboratory 
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC902 241 หรือรายวิชาร่วม SC902 241  
  ภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับหัวข้อ เคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  มาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 การใช้สารเคมี  เกรดและฉลากของสารเคมี หลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จ าเป็นใน
การติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

  Practical study of analytical chemistry, safety in laboratory, ISO/IEC 17025 standard, 
,  chemicals usage, grade and label of chemicals, principles of analytical equipment for 
environmental quality monitoring 

 

 **SC902 243 มลพิษสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  Environmental Pollution  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC902 231 
  ลักษณะของมลพิษโดยทั่วไป รวมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษดิน ของเสีย และมลพิษเสียง การ

แก้ปัญหามลพิษบางประเภท การป้องกันและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย 
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  Pollution in general including air, water, soil, solid wastes and noise, treatment of 
some pollution problems, protection and environmental conservation, environmental 
problems occurring in Thailand 

 

 **SC902 244 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Environmental Pollution Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 243 หรือรายวิชาร่วม SC902 244 
  การใช้ห้องปฏิบัติการ-อุปกรณ์-เครื่องมือ ผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มลพิษทางดิน การ

ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ การตรวจหาควันด าจากท่อไอเสียรถยนต์ การวิเคราะห์ลักษณะขยะ
ชุมชน พลังงานทางเลือก 

  Usage of laboratory, equipments and instruments, effects of herbicides, soil 
pollution, measurements of dust in the atmosphere,.  detection of black smoke from car 
exhaust, analysis of community garbage, alternative energy  

 

 **SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Landscape Ecology and Geographic Information System  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC901 102  
  นิยาม ขอบเขต และความส าคัญของนิเวศวิทยาภาคพื้น ค าศัพท์ เทคนิค แนวคิดของนิเวศวิทยา

ภาคพื้น ภูมิประเทศ ลักษณะของภูมิประเทศ สิ่งปกคลุมพื้นดินและการใช้ที่ดิน สาเหตุของการเกิดรูปแบบ
ของภูมิประเทศ สิ่งมีชีวิตกับรูปแบบของภูมิประเทศ กระบวนการทางนิเวศวิทยาในภูมิประเทศ เทคนิค
การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิดของนิเวศวิทยาภาคพื้นกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  Definition, scope and importance of landscape ecology, key technical terms, 
concepts oflandscape ecology, landscape, landscape features, land cover and land use, 
causes of landscape pattern, organisms and landscape pattern, ecological processes in 
landscape, remote sensing technique, geographic information system, applied landscape 
ecology concepts in natural resource and environmental conservation 

 **SC903 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์       1(0-3-2) 
   Landscape Ecology and Geographic Information System Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา  : SC903 311 หรือรายวิชาร่วม SC903 311 
  เทคนิคการส ารวจภาคสนาม การใช้แผนที่ภูมิประเทศ เข็มทิศ เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส การแปล

ภาพถ่ายทางอากาศ และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปฏิบัติการภาคสนามที่
สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชา SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเน้น
ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย                                               

  Field survey techniques, use of topographic map, compass and GPS receiver, aerial 
photographic interpretation, spatial analysis using geographic information system, field 
studies corresponding to the topics in SC903 311 Landscape Ecology and Geographic 
Information System, focusing on northeastern Thailand 

 **SC903 321 พฤกษนิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
  Plant Ecology   
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC101 003 หรือ SC101 007 
  หลักการนิเวศวิทยาของพืช  ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัว สังคมพืชที่ส าคัญใน

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ชีพลักษณ์ นิเวศวิทยาการผสมเกสร การกระจายเมล็ด 
กระบวนการเกิดใหม่ สถานการณ์ปัจจุบัน งานวิจัยส าคัญ การประยุกต์พฤกษนิเวศในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเขตร้อน  
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  Principles of plant ecology, relations between plants and environments, plant 
adaptation, major plant communities in Thailand and Southeast Asia, plant phenology, 
pollination ecology, seed dispersal, regeneration processes, current issue, significant 
researches, applied of plant ecology in natural resources management, principle of tropical 
forests restoration 

 
 

 **SC903 322 ปฏิบัติการพฤกษนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 

  Plant Ecology Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 321 หรือรายวิชาร่วม SC903 321  
  การศึกษาภาคสนามในกรอบแนวคิดด้านพฤกษนิเวศวิทยา  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมพืช การ

ออกแบบการศึกษาภาคสนาม เทคนิคการศึกษาการผสมเกสรของพืช การกระจายเมล็ดของพืช  ที่
สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชา SC903 321 พฤกษนิเวศวิทยา การศึกษาภาคสนาม  

  Field study within a framework of ecological concepts, plant community analysis, 
field study design, field techniques in pollination, seed dispersal in corresponding to the 
topics in 329 321 Plant Ecology, field trips 

 

 **SC903 323 นิเวศวิทยาของสัตว ์  2(2-0-4) 
  Animal Ecology    
  เงื่อนไขของรายวิชา  : SC901 102  
  สภาพแวดล้อมเฉพาะตัวของสัตว์ หลักการของนิเวศวิทยาของสตัว์ซึง่ได้แก่ โครงสร้างและ

พัฒนาการของประชากรสตัว์ การแก่งแย่ง การแลกเปลีย่นถ่ายเทพลังงาน ปฏิสัมพันธ์และการปรับตวัต่อ
แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม  

  Animal micro-environment; principles of animal ecology including structure and 
development of animal populations, competition, energy exchange, interaction and 
adaptation to environmental stresses 

 

 **SC903 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว ์ 1(0-3-2) 
  Animal Ecology Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 323 หรือรายวิชาร่วม SC903 323  
  โครงสร้างและประชากรของสตัว์ในธรรมชาติ เทคนิคการศึกษาความสัมพันธ์ของสัตว์ในระบบนิเวศ 

การฝึกภาคสนาม 
  Structure and animal populations in natural location, technical study of  

the relationship of animal in the ecosystem, field trips 
 

 **SC903 325 การควบคุมโดยชีววิธี  3(3-0-6) 
  Biological Control  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC901 102  
  บทน าเกี่ยวกับการควบคุมโดยชีววิธี ประวัติของการควบคุมโดยชีววิธี รูปแบบของการควบคุมโดย

ชีววิธี สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโดยชีววิธี การ
ควบคุมวัชพืชและโรคพืชโดยชีววิธี ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาที่ส าคัญต่อการควบคุมโดยชีววิธี ตัวอย่าง ปัญหา
ของการควบคุมโดยชีววิธีและการใช้การควบคุมโดยชีววิธีอย่างปลอดภัย การควบคุมศัตรูพืชอย่างบูรณา
การ 

  Introduction to biological control, history of biological control, types of biological 
control, organisms in biological control, microorganisms used in biological control, 
biological control of weeds and plant diseases, ecological theories in biological control, 
examples, problems and safety of biological control, integrated pest management 
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 **SC903 326 ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธี  1(0-3-2) 
  Biological Control Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 325 หรือรายวิชาร่วม SC903 325  
  บทน า การจ าแนกและระบุชนิดของแมลงและแมง การส ารวจและระบุบทบาทและของแมลงใน

ธรรมชาติ วัชพืชและการส ารวจวัชพืชที่มีอยู่ในธรรมชาติ การควบคุมวัชพืชโดยสิ่งมีชีวิต การเลี้ยงแมลงใน
ห้องปฏิบัติการ ตัวห้ าในการควบคุมโดยชีววิธี ตัวเบียนในการควบคุมโดยชีววิธี ไส้เดือนฝอยในการควบคุม
โดยชีววิธี แบคทีเรียและเช้ือราในการควบคุมโดยชีววิธี การศึกษาดูงานการควบคุมโดยชีววิธี 

  Introduction, classification and identification of insects and other arthropods, insect 
surveys and insect guilds, weed survey, biological control of weed, insect rearing in 
laboratory, predators in biological control, parasitoids in biological control, bacteria and 
fungi in biological control, field trip to biological control center 

 
  

 **SC903 327 ปักษีวิทยา  3(3-0-6) 
  Ornithology   
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC901 101  
  รู้จักนก วิวัฒนาการ ปักษีวิทยาในปัจจุบัน ผิวหนัง ขนนก กระดูก กล้ามเนื้อ การบินและการปรับตวั

เพื่อการบิน ระบบทางเดินอาหาร อาหารและอุปนิสัยในการกินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหติ   
ระบบประสาทสมองและฮอร์โมน พฤติกรรม  การอพยพ  นิเวศวิทยา  การอนุรักษ์   การจ าแนกออกเป็น
หมวดหมู่และอนุกรมวิธาน การนับจ านวนประชากรนก ความสัมพันธ์ของนกกับมนุษย์ 

  Learning about birds, evolution, current ornithology, skin, feathers, bones, muscles, 
flight and adaptation for flight, digestive system, food and feeding habits, respiratory 
system, circulatory system, nervous system, brain and hormones, behavior, migration, 
ecology, conservation, classification and taxonomy, bird population census,  bird and 
human relationship 

 

 **SC903 328 ปฏิบัติการปักษีวิทยา 1(0-3-2) 
  Ornithology Laboratory   
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 327 หรือรายวิชาเรียนร่วม SC903 327 
  ลักษณะภายนอกของนก  การจัดจ าแนกนกในภาคสนาม  การนับจ านวนประชากร  ความเหมือน

ของชุมชนนกในแหล่งท่ีอยู่อาศัยต่างๆ  
  External morphology of birds, field identification, population census, similarity of 

bird communities in various habitats 
 

 **SC903 331 มลพิษทางน้ า  2(2-0-4) 
  Water Pollution 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 231 
  แหล่ง ปริมาณ ลักษณะ และผลเสียหายของมลพิษทางน้ า  ชีววิทยาของน้ าเสีย  มาตรฐานคุณภาพ

น้ า  กระบวนการบ าบัดน้ าเสียทั้งกระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางเคมี  กระบวนการทาง
ชีวภาพ  และกระบวนการทางกายภาพ-เคมี  การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์  การบ าบัดน้ าเสียแบบธรรมชาติ 

  Sources, amount, characteristics and effects of water pollution, wastewater biology, 
water quality standards, wastewater treatment processes including physical, chemical, 
biological and physico- chemical treatments, sludge treatment and disposal, natural 
wastewater treatment   
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 **SC903 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า     1(0-3-2) 
  Water Pollution Laboratory 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 331 หรือรายวิชาร่วม SC903 331 
  ศึกษาภาคปฏิบตัิการการเก็บตัวอย่างน้ าเสีย การเก็บรักษาตัวอย่างน้ าเสีย การวิเคราะห์คณุภาพน้ า  

และมีการศึกษาภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 

  Practical study to wastewater collection, storage of wastewater, analysis of water 
quality, field studies and special projects are included 

 

 **SC903 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม   2(2-0-4) 
  Solid Wastes and Industrial Wastes  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 231  
  ส่วนประกอบของขยะ แหล่งของขยะ ระบบรวบรวม การเก็บขนและระบบการก าจัดขยะในรูปแบบ

ต่างๆ การน าขยะจากการอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ การจัดการขยะในเขตชุมชนและการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ความหมายของของเสียอันตราย ลักษณะและประเภทของของเสียอันตราย พิษวิทยา
เบื้องต้น การลดปริมาณของของเสียอันตราย และการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย กากของเสีย
อุตสาหกรรม และการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 

  The composition of wastes, sources of solid wastes, collection systems, 
transportation and alternatives for treatment and disposal, potential for salvage and reuse 
of industrial wastes, urban solid wastes management and basic of cost analysis, definition 
of hazardous wastes, basic toxicology, waste minimization, transportation of hazardous 
wastes, industrial waste and industrial waste management 

 

 **SC903 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสียอตุสาหกรรม 1(0-3-2) 
  Solid Wastes and Industrail Wastes Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 333 หรือรายวิชาร่วม SC903 333  
  ปฏิบัติการในหัวข้อส่วนประกอบของขยะ แหล่งของขยะ ระบบรวบรวม และระบบการก าจัดขยะใน

รูปแบบต่างๆ การน าขยะจากการอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ การจัดการขยะในเขตชุมชนและการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น มีการดูงานหรือปฏิบัติการนอกสถานท่ี 

  P r a c t i c a l  s t u d y  the composition of wastes, sources of solid wastes, collection 
systems and alternatives for treatment and disposal, potential for salvage and reuse of 
industrial wastes, urban solid wastes management, basic of cost analysis, excursions or 
field studies are required 

 

 **SC903 335 หลักมลูมลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 
  Fundamentals of Air Pollution  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 231  
  ส่วนประกอบที่ส าคัญของมลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ช้ัน

บรรยากาศ แหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ ประเภทของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศ การวัดสารมลพิษทางอากาศ การควบคุมทางวิศวกรรมส าหรับสารมลพิษทางอากาศ และมีการดู
งานนอกสถานท่ี 

  Elements of air pollution, meteorology, atmosphere, sources of air pollutants, 
classification of air pollutants, effects of air pollutants, measurement of air pollutants, 
control of particulates and gaseous pollutants. Excursion is required 

 

 **SC903 336 ปฏิบัติการหลักมลูมลพิษทางอากาศ 1(0-3-2) 
  Fundamentals of Air Pollution Laboratory       
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 335 หรือรายวิชาร่วม SC903 335  
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  ภาคปฏิบตัิการการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพอากาศและการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาควบคูไ่ปกับ
รายวิชา SC903 335  หลักมูลมลพิษทางอากาศ มีการฝึกภาคสนามและมีการศึกษาดูงานปฏิบัติการนอก
สถานท่ี 

  Practical study to accompany the course SC903 335 Fundamental of Air Pollution. 
Field trips and special projects are required 
 

 **SC903 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน  2(2-0-4) 
  Soil Deterioration and Pollution  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 231  
  สมบัติของดินทางกายภาพ และเคมี การแลกเปลี่ยนประจุของดิน อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารใน

ดิน ความสมัพันธ์ระหว่างดินและพืช การชะล้างพังทลาย การกลายเป็นทะเลทราย ดินเค็ม สารพิษในดิน 
พิษตกค้างของวัตถุมีพิษในดิน การบ าบัดดินท่ีปนเปื้อนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ และมีการดูงานนอก
สถานท่ี 

  The physico-chemical properties of soils, ion exchange, soil organic matters, 
nutrients, soil-plants relationship, soil erosion, soil desertification, toxic substances in 
soils, pesticide residues in soils and soil bioremediation. Excursion is required 

 

 **SC903 338 ปฏิบัติการดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 1(0-3-2) 
  Soil Deterioration and Pollution Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 337 หรือรายวิชาร่วม SC903 337  
  ปฏิบัติการสภาพมลพิษของสิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกับวิชา SC903 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน มี

การฝึกภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
  Practical study to accompany the course SC903 337 Soil Deterioration and 

Pollution, field trips and special projects are required 
 

 **SC903 339 มลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 
  Air Pollution  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 231  
  หลักการพื้นฐานด้านฟิสิกส์และเคมีของบรรยากาศ การเกิด การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนย้าย และการ

ก าจัดสารมลพิษทางอากาศ ปัญหาของโฟโตเคมิคลัสมอก ปรากฏการณเ์รือนกระจกเนื่องจากคาร์บอนได
ออกไซด์ ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง โอโซนในช้ันสตราโตสเฟียร์ ภาวะฝนกรด และสภาพการมองเห็น 
เทคนิคการวิเคราะห์กา๊ซและอนุภาค การจ าลองแบบเชิงตัวเลขของมลพิษทางอากาศ สุขภาพและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ มลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน มีการศึกษาภาคปฏบิัติ
ควบคู่กับการฟังปาฐกถาและการศึกษาภาคสนาม     

  Basic concepts in physics and chemistry of the atmosphere; production, 
transformation, transport, and removal of air pollutants; problems of photochemical smog, 
greenhouse effect & climate change, stratospheric ozone, acid rain, and visibility, analytical 
techniques for gases and particles, numerical simulation of air pollution, health and 
environmental effects of air pollution, noise pollution and vibration; field survey, seminar 
and excursion are required 

            *SC903 340 กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 2(2-0-4) 
 Wastewater Treatment  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 231  

 

ลักษณะของน้ าเสีย ระบบเก็บรวบรวมน้ าเสีย จุดประสงค์ของการบ าบัดน้ าเสียและค่ามาตรฐานน้ า
ทิ้ง การเลือกระบบบ าบัดน้ าเสีย กระบวนการและขั้นตอนของการบ าบัดน้ าเสีย วิธีการบ าบัดน้ าเสียทาง
กายภาพ เคมี  ชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค และการก าจัดสลัดจ์  
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Wastewater characteristic, wastewater collection system, wastewater treatment 
objective and effluent standards, choosing of wastewater treatment, wastewater 
treatment units and processes, physical, chemical, biological treatments, disinfection and 
sludge treatments 

 

            *SC903 341 ปฏิบัติการกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 1(0-3-2) 
 Wastewater Treatment Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 340 หรือรายวิชาร่วม SC903 340  
 การศึกษาลักษณะน้ าเสีย การจ าแนกระบบเก็บรวบรวมน้ าเสีย การศึกษาพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ า การศึกษามาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  การศึกษาประเภทของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การฆ่าเช้ือโรค และการก าจัดสลัดจ์ การศึกษาภาคสนาม
และการท าโครงการศึกษา 

 Practical studied on wastewater characteristics, classification of wastewater 
collection systems, water quality standard parameters, effluent standards from sources, 
types of wastewater treatment of physical, chemical biological, disinfection, and sludge 
treatments, field studies and special projects 

 

            **SC903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ   3(3-0-6) 
 Environmental and Health Impact Assessment  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 231  
 ความหมาย หลักการ และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิค วิธีการ และแนวทาง

ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรการควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 Definition, principles and processes of environmental impact assessment, 
techniques,methods, and ways for preparing environment impact assessment report, index 
and law concerning environmental impact assessment, public participation, measures in 
controlling, prevention, mitigation and solving environmental impacts 

 

        *SC903 344 กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสีย 3(3-0-6) 
 Biological Process for Wastewater Treatment  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 243  
 กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสียขั้นแนะน า กระบวนการรีดอกซ์ในระบบจุลินทรีย์ 

พลังงานทางชีวภาพของจุลินทรีย์  ปริมาณสัมพัทธ์และพลังงานของแบคทีเรีย จลศาสตร์ของการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ถังปฏิกิริยาที่ใช้ในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย กระบวนการแอคติเวตเตด
สลัดจ์ การก าจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ  การก าจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ การบ าบัดทางชีวภาพ 

 Introduction of biological process for wastewater treatment, redox process in 
microbial systems, microbial bioenergetics, stoichiometry and bacterial energetics, 
microbial growth kinetics, reactors used for wastewater treatment design, activated sludge 
process, biological nitrogen removal, biological phosphorus removal, and bioremediation 

 

       *SC903 345 กระบวนการทางกายภาพและเคมีในการบ าบัดน้ าเสีย 3(3-0-6) 
 Physical and Chemical Processes for Wastewater Treatment  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 243  
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 กระบวนการทางกายภาพในการบ าบัดน้ าเสีย การแยกด้วยตะแกรง การตกตะกอน การก าจัดไขมัน
และน้ ามัน การปรับเท่าอัตราไหล การกวน การกวาด การท าใหต้ะกอนลอย การกรอง กระบวนการทาง
เคมีในการบ าบดัน้ าเสีย การปรับสภาพให้เป็นกลาง การกวนและการรวมตัวของตะกอน การตกตะกอน
ทางเคมี การดดูซับ การแลกเปลี่ยนไอออน ออสโมซสิย้อนกลับ   

 Physical processes for wastewater treatment, screening, sedimentation, oil and 
grease removal, flow equalization, mixing, skimming, flotation, filtration, chemical 
processes for wastewater treatment neutralization, coagulation and flocculation, 
chemical precipitation, adsorption, ion exchange, reverse osmosis 

 

 **SC903 351 หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  Principles of Economics for Environmental Scientists  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  บทน าสู่เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ความร่อยหรอของทรัพยากร

และตัวเลือก พฤติกรรมการบริโภค ผลประโยชน์กับต้นทุน อุปสงค์และอุปทาน ระบบตลาดทั้งตลาด
ผลผลิตและตลาดปัจจัย ดุลยภาพของตลาด การบริหารจัดการและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ความล้มเหลว
ของตลาด สินค้าสาธารณะกับสิ่งแวดล้อม ทางเลือกของสังคม ความไม่เท่าเทียมของรายได้และความ
ยากจน กรณีศึกษาของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โศกนาฏกรรมของส่วนรวมกับขอบเขต
สิทธิการใช้ทรัพยากร คุณค่าบริการของระบบนิเวศ และต้นทุนท่ีไม่ถูกรวมในกระบวนการผลิต   

Introduction to economics and the economy, economic perspectives, scarcity and 
choice,consumption behavior, benefits and costs, demand and supply, market systems 
both product and resource markets, market equilibrium, government and economic 
problems, market failure, public goods and the environment, public choice, income 
inequality and poverty, case studies of environmental problems relating to economics, 
tragedy of the commons and property rights regimes, value of ecosystem services, and 
externality 

 

 **SC903 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Environmental Biology   
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC901 102  
  การเปลีย่นแปลงของลักษณะสมดลุในระบบนเิวศในธรรมชาติ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อความ

คงตัวของสังคม คุณสมบัติและความกว้างของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในประเทศไทย การเกิดมลพิษและแนวทางการควบคุม 

  Dynamic equilibrium in natural ecosystem, influences of environmental disturbance 
upon community stability, diversity and other characteristics; adaptation to 
environmental changes of living organisms, bioenvironmental problems occurring in 
Thailand, role of ecology in pollution regulation and control 

 **SC903 353 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Environmental Biology Laboratory   
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 352 หรือรายวิชาร่วม SC903 352  
  ภาคปฏิบตัิการของชีววิทยาสิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกับวิชา SC903 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มีการฝึก

ภาคสนามและการท าโครงการศึกษา 
  Practical study to accompany the course SC903 352 Environmental Biology. Field 

trips and special projects are required 
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       **SC903 354 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Laws  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC902 231  
 แนวนโยบายแห่งชาติเกีย่วกับการพิทักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย

เกี่ยวกับนโยบายและการจดัการสิง่แวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันมลพิษ และ
ปัญหาในเรื่องนั้นๆ 

 
 National policy on the environment and natural resources protection, laws and 

regulations in policy and environmental management, natural resources conservation, 
pollution prevention and their related problems 

 

        *SC903 356 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(3-0-6) 
 Natural Resources Management for Ecotourism  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC901 101 และ SC902 231  
 นิยามและประเภทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเภทของ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ระบบสื่อความหมาย ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถในการรองรับ การจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ความพร้อมของชุมชน 

 Definition and type of ecotourism, pattern and activities of ecotourism, type of 
ecotourism resources, management of natural resources, management of tourism 
resources, interpretation system, impact to economic, social and environment, carrying 
capacity , environmental management, the availability of community 

 

      *SC903 357 ปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1(0-3-2) 
 Natural Resources Management for Ecotourism Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC903 356 หรือรายวิชาร่วม SC903 356  
 รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจดัการทรัพยากรการท่องเที่ยว ระบบสื่อความหมาย ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ขีดความสามารถในการรองรับ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความพร้อมของ
ชุมชน 

 Pattern and activities of ecotourism, type of ecotourism resources, management of 
natural resources, management of tourism resources, Interpretation system, impact to 
economic, social and environment, carrying capacity, environmental management, the 
availability of community 

 

 **SC903 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Preparation for Co-operation Education in Environmenal Science  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
  ภาคปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา 
  Practical study in order to preparation for co-operation education in environmenal 

science 
 

  

 **SC903 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
  Research Methodology in Environmental Science  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
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  กรองแผนงานในการด าเนินงานวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์  การค้นคว้า การตรวจเอกสาร การ
น าความรู้จากการตรวจเอกสารมาใช้ในการจัดสร้างปญัหาเฉพาะหรอืสมมุติฐาน การวางแผนการวิจัย 
วิธีการวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลการวิจัย การเขียนรายงานเชิงวิทยาศาสตร์ และ
การเสนอผลงานทดลอง 

  A conceptual framework in scientific research work, searching and reviewing 
literature, formulating specific problems or hypotheses, planning for observational and 
experimental studies, applying procedures for research work, collecting and analyzing 
data, interpreting results, writing up scientific report, presenting research work 

       **SC904 411 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์  3(3-0-6) 
 Wildlife Ecology and Conservation    
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC901 101  
 ความหมายของสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า ปัจจัยที่สัตว์ป่าต้องการในการ

ด ารงชีพ ผลผลิตของสัตว์ป่าและปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิต ปัจจัยที่ท าลายสัตว์ป่า เทคนิคส ารวจประชากร
สัตว์ป่า หลักการอนุรักษ์และจัดการสัตว์ป่า 

 
 
 
 

Wildlife definition, wildlife diversity, factor that wildlife need for their living, 
productivity of wildlife and factors affecting productivity, factors that destroy wildlife, 
wildlife census technique, principles of wildlife conservation and management 

        **SC904 412 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ ์  1(0-3-2) 
 Wildlife Ecology and Conservation Laboratory   
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC904 413 หรือรายวิชาร่วม SC904 413 
 
 
 

แผนที่ การจัดจ าแนกสัตว์ป่าในภาคสนาม ถิ่นอาศัยและอาหาร การวัดขนาดสัตว์ป่า รอยเท้าสัตวป์า่ 
ปัจจัยที่ท าลายสัตว์ป่า เทคนิคส ารวจประชากรสัตว์ป่า การจัดการสวนสัตว์การศึกษา ภาคสนามและการ
ท าโครงงานพิเศษ 

 Mapping, wildlife field classification, Habitat and food, wildlife measurement, wildlife 
tracking, factors that destroy wildlife, wildlife census technique, zoo management, field 
trip and special project 

 

*SC904 413 นิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ์    3(3-0-6) 
 Avian Ecology and Conservation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC101 003 หรือ SC101 007  
 แนวคิดนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ปีก  กลไกทางนิเวศวิทยาที่ก าหนดการด ารงชีพ และ

ความซับซ้อนของพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของนกในเขตอบอุ่นและเขตร้อน สมมติฐานเกี่ยวกับกลไกที่
ควบคุมแบบแผนการสร้างรังวางไข่ รูปแบบการเลี้ยงลูก ระบบสืบพันธุ์ การป้องกันอาณาเขต การคัดเลือก
การสืบพันธุ์ การเลือกพื้นที่อาศัย การอพยพ  การผลัดขน และฤดูกาล  

 Ecological concepts and avian, ecological mechanisms underlying life history and 
complex breeding behaviors of tropical and temperate birds, Hypotheses for clutch sizes, 
parental care, breeding systems, territoriality, sexual selection, habitat selection, migration, 
molting, and seasonality 

 

*SC904 414 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ์   1(0-3-2) 
 Avian Ecology and Conservation Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC904 413 หรือรายวิชาร่วม SC904 413 
 ปฏิบัติการภาคสนามด้านนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ปีก  เทคนิคการศึกษาภาคสนาม  

เทคนิคการจับนกเพื่อติดเครื่องหมายประจ าตัว การติดตามด้วยวิทยุติดตามตัว การอพยพ การติดตามการ
ท ารัง  การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาภาคสนาม 



- 47 - 

 Field work on ecological and behavioral of avian,  field techniques, mist-netting and 
banding, radio telemetry, nest monitoring, data analysis, field trips 

 **SC904 421  หลักนิเวศวิทยามนุษย ์                                          3(3-0-6) 
    Principles of Human Ecology  
   เงื่อนไขของรายวิชา : SC901 101  
  ปรัชญาของนิเวศวิทยามนุษย์ ทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย์ขั้นพื้นฐานและทฤษฎีแนวใหม่  การ

เปลี่ยนแปลงนิเวศ  วิทยาในเขตเมือง และเขตชานเมือง  ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ทรัพยากร และมลพิษ  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของประชากรมนุษย์ต่อระบบ
นิเวศ   

  Philosophy of human ecology, basic and alternative theories of human ecology, 
ecological changes in suburban areas, human relationships with resources and pollution, 
environmental dynamics and effects of human population change on ecosystems 

 

 **SC904 422 นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะน า  3(2-3-6) 
  Introduction to Forest Ecology  
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC901 101  
  ความหมายของระบบนิเวศป่าไม้ การกระจายตัวของป่าไม้ในโลก องค์ประกอบ โครงสร้างและ

บทบาทหน้าท่ีของป่าไม้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ชีวิตพืช ความสมัพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ พลวตัของป่า 
ประเภทของป่าไม้ในเขตร้อนและการวิเคราะห์ป่าไม้ ความส าคญัของป่าไม้ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า
ไม้ และแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้ในปัจจุบัน การศึกษาภาคปฏิบตัิควบคู่กับการฟังปาฐกถาและการศึกษา
ภาคสนาม 

 
  

 
 
 
 

Definition of forest ecosystems, world’s forest distribution, forest composition, 
structure and function, environmental factors, plant life, interconnections between 
plants and animals, forest dynamics, types of tropical forests and forest analysis, 
importance of forests, use of forest resources, and current forest conservation 
approaches, field survey, seminar and excursion required 

           *SC904 425 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ  3(3-0-6) 
 Evolutionary Ecology  
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC901 102  
 วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์พื้นฐาน พันธุศาสตร์ประชากร กระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติ การ

เข้าถึงและการแบ่งสรรทรัพยากร วิวัฒนาการของประวัติชีวิต วิวัฒนาการของเพศและการคัดเลือกทาง
เพศ, การดูแลลูกอ่อนและระบบการผสมพันธุ์ วิวัฒนาการทางสังคม วิวัฒนาการทางการส่งและรับ
สัญญาณ 

 Evolution, basic genetics, population genetics, natural selection, resource acquisition 
and allocation, life history evolution, evolution of sex and sexual selection, parental care 
and mating systems, evolution of sociality, evolution of signals 

 

 *SC904 426 ปฎิบัติการนิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ  1(0-3-2) 
 Evolutionary Ecology Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC904 425 หรือรายวิชาร่วม SC904 425 
 โครงการการทดลองในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการศึกษานิเวศวิทยา    

และวิวัฒนาการ แบบจ าลองและการจ าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในการศึกษาเชิงนิเวศวิทยาและเชิง
วิวัฒนาการ 
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 Experimental project in evolutionary topics, basic programming in ecology and 
evolution, creating computer model and simulation for evolutionary and ecological 
studies 

 

 **SC904 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Management  
  เงื่อนไขของรายวิชา :  SC901 101, SC902 231  
  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลักการจดัการทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ พลังงาน 
เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดบั มหภาค ระดับโครงการ และระดับบุคคล กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม 

  Environment and sustainable development, environmental system and the 
analysis, public participation in environmental and natural resources management, 
principles of soil water forest and energy management, environmental management 
tools for the macro, project and personal level, environmental laws 

  

 **SC904 442 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  Environmental Management Laboratory         
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC904 441 หรือรายวิชาร่วม SC904 441  
  ปฏิบัติการใหส้อดคล้องกับหัวข้อในวิชา SC904 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม มีการฝึกภาคสนาม

และโครงการพิเศษ 
  Practical study to accompany the course SC904 441 Environmental Management. 

Field trips and special projects are required 
 

 **SC904 444 พลังงานและการอนุรักษ ์   3(3-0-6) 
  Energy and Conservations  
  เงื่อนไขของรายวิชา :ไม่ม ี  
  ประเภทและแหล่งที่มาของพลังงานรูปแบบการใช้ประโยชน์พลังงานประเภทต่างๆ สถานการณ์

ทางด้านพลังงานของโลกและประเทศไทยและพลังงานส ารอง ผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พืชพรรณกับการ
อนุรักษ์พลังงาน สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน การวางผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย
และแผนพลังงานพลังงานของประเทศไทย และการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 

  Type and source of energy resources, energy utility pattern, world and Thailand’s 
energy situation and energy reserve, economic social and environmental impact from 
energy utility, energy management guidelines: energy conservation, plant and energy 
conservation, architecture and energy conservation, city planning for energy 
conservation,  Thailand’s energy plan and policy and sustainable energy management 

 

 **SC904 445 ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรกัษ ์   1(0-3-2) 
  Energy and Conservation Laboratory  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC904 444 หรือรายวิชาร่วม SC904 444  
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC904 444 พลังงานและการอนุรักษ ์
  Laboratory experiments to accompany SC904 444 Energy and Conservation.  Field 

trips are required 
 

 *SC904 446 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
  Clean Technology  
  เงื่อนไขของรายวิชา:  SC902 231  
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  แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ทรัพยากร ดิน น้ า ป่าไม้ อากาศ และพลังงาน เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดและป้องกันมลพิษต่างๆ และการ
ประยุกต์ใช้ การประเมินวัฏจักรชีวิต การลดของเสีย การเปลี่ยนของเสียเป็นให้เป็นพลังงาน เทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด  

  Concepts and principle of clean technology, clean technology for the increasing 
efficiency of the utility of soil water forest air and energy,  clean technology for the 
reduction and protection of pollution and its implementation such as life cycle 
assessment, waste minimization, waste to energy, clean coal technology 

 

 *SC904 447 การฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Restoration  
  เงื่อนไขของรายวิชา:SC901 101, SC902 231  
  หลักการและความส าคัญของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่ดิน

เค็ม การฟื้นฟูทางกายภาพทางเคมี และทางชีวภาพ กรณีศึกษาการฟื้นฟูพื้นที่ท่ีได้รับการรบกวนหรือไดร้บั
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น เหมือง พ้ืนท่ีฝังกลบขยะ พื้นที่เขตเมือง พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

  Principles and the importance of environmental restoration, the restoration of forest 
ecosystem wetland and saline soil, physical, chemical and biological remediation, case 
studies for the restoration of disturbed areas or areas with environmental impact areas 
such as mine, landfill, urban and industrial area  

 

 **SC904 451 นิเวศเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
  Introduction to Ecological Economics  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC903 351 
  ความสัมพันธ์ของมนุษย์-สิ่งแวดลอ้ม  ข้อขัดแย้งปัจจุบันของมนุษยชาติ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ 

พัฒนาการร่วมยคุเริม่ต้นของศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยา บูรณาการของนิเวศวิทยาและ
เศรษฐศาสตร์  หลักการแนวความคิดของนิเวศเศรษฐศาสตร์ เช่น ความยั่งยืน การกระจายผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุ้มค่า นโยบายองคก์ร  และเครื่องมือสู่ความยั่งยืน 

  Environment-human relationships, humanity dilemma, laws of thermodynamics, co-
development of economics and ecology, integration of ecology and economics, 
principles of ecological economics: sustainability, equitable distribution, effective 
allocation of natural resources, policies, institutions and instruments 

 **SC904 452 พิษนิเวศวิทยา   3(3-0-6) 
  Ecotoxicolog  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC902 231  

  หลักการพิษวิทยา การปนเปื้อนของสารเคมีที่ก่อพิษ การทดสอบพิษ เส้นทางการรับสัมผัสสารพิษ 
รูปแบบของการเกิดพิษ ผลกระทบของสารเคมีที่มีการปนเปื้อนต่อสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มี
กระดูกสันหลัง การวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมี ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเป็นพิษ การ
ทดสอบพิษวิทยาของระบบนิเวศ การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นทางนิเวศวิทยา 

  Toxicology principle, chemical contamination, toxicity testing, routes of exposure, 
mode of action,  effect of  chemical contamination to vertebrate and invertebrate, 
chemical contamination analysis, environmental factors influencing ecotoxicity, ecotoxicity 
testing, basic ecological risk assessment 

 **SC904 453 การบ าบัดของเสียทางชีววิทยา    2(2-0-4) 
  Biological Waste Treatment    
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC902 231  
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  องค์ประกอบของของเสีย แหล่งและผลกระทบของของเสียต่อสิ่งแวดล้อมการป้องกัน การควบคุม 
และการก าจัดของเสียโดยใช้กระบวนการทางชีววิทยา 

  Composition of waste, sources and effects of waste on the environment, prevention, 
control and treatment of wastes using biological processes 

 

 **SC904 454 ปฏิบัติการการบ าบัดของเสียทางชีววิทยา   1(0-3-2) 
  Biological Waste Treatment Laboratory   
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC904 453 หรือรายวิชาร่วม SC904 453  
  ปฏิบัติการป้องกันการควบคุมและการก าจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับ

หัวข้อในวิชา SC904 453 การก าจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยา มีการศึกษานอกสถานท่ี 
  

 
Practical study of biological disposal and treatment of wastes to accompany the 

course SC904 453 Biological Waste Treatment. Field trips are required 
 

 *SC904 456 การพัฒนาสังคมชนบทและความเป็นเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Development of Rural and Urbanization and Environmental Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
 พัฒนาการของการพัฒนาสังคมชนบทและเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ผลกระทบจากการ

พัฒนาสั งคมชนบทและเมือง วิ วัฒนาการของการเกษตรในสังคมชนบทและผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการทรัพยากรดิน น้ า อากาศ พลังงานและป่าไม้ เพื่อการ
พัฒนาสังคมชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน การออกแบบและวางผังชุมชนชนบทและเมืองเพื่อป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนชนบทและเมือง 

 Development of rural and urban development, population changes, impact from the 
development of rural and urban community, the evolution of agriculture in rural 
community and its impact on natural resources and the environment, principles the 
management of soil, water, air, energy and forestry for the sustainable development, the 
design and planning of urban and rural communities to protect the environment, the 
restoration, conservation and development of rural and urban community 

 

 **SC904 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    1(0-3-2) 
  Seminar in Environmental Science  
  เงื่อนไขของรายวิชา:ต้องไดร้ับอนญุาตจากภาควิชา  
  การสัมมนาและการเขียนรายงานในหัวข้อทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มระดับสูง 
  Oral presentation and report writing of advanced topics in Environmental Science 
 **SC904 492 โครงการวิจัย 2 (0-6-4) 
  Research Project 

เงื่อนไขของรายวิชา: SC903 392 
 

  การวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา การศึกษา
หัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ การเขียนข้อเสนอโครงการและการวาง
แผนการท างาน  การวิพากษ์วรรณกรรม การทดลองปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุ ปผล
การศึกษา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการท าการวิจัย การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของการเสนอผลงาน
แบบปากเปล่าและรายงาน  

  Research and analysis of problems pertaining to environmental science and ecology, 
study of research topic proposed by the student under consent of project advisor, research 
proposal writing and research planning, literature review, experiments, experimental data 
analysis and conclusion in order to gain experience in research, the results will be 
presented both as oral and written report 
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 **SC904 494 ปัญหาพิเศษ   1(0-3-2) 
  Special Problems  
  เงื่อนไขของรายวิชา:โดยความเห็นชอบของภาควิชา  
  วิจัยและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา การเขียน

โครงการและการวางแผนการท างาน  วิพากษ์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการทดลองปฏิบัติการขั้น
พื้นฐานเพื่อก่อให้เกิดความช านาญ หรือศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของงานวิจัยนั้นๆ ที่มีมูล ฐานจาก
หัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ  และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของรายงาน  

  Research and analysis of problems pertaining to environmental science and ecology, 
writing of research proposals and research planning, literature review and basic 
experimental practice to gain experience or feasibility study of research project based 
upon the topics proposed by students and with the agreement of the project advisor 

 

 **SC904 495 สหกิจศกึษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     6(0-18-9) 
  Co-operative Education in Environmental Science  
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC903 391  
  วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐ โดยนักศึกษาต้องอยู่ปฏิบัติงาน

เต็มเวลาเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลักตามหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมท้ังจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

  Research in real environmental or ecological science in private sectors or 
governmental organizations, students have to work as full time employees, doing works 
assigned from the head of organizations or any appointed personels, doing conclusive 
report and present to advisor and the appointed personel 

 **962 100 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 2(2-0-0) 
  Principles of Economics  
  เงื่อนไขของรายวิชา: -  
  หลักการของเศรษฐศาสตร์จลุภาค  แนวคิดทางเศรษฐกิจ ระเบียบวธิีและวิทยาและค าศัพท์ท่ีควรรู้ 

ระบบเศรษฐกิจ หลักการพฤติกรรมผู้บรโิภค อุปสงค์และอุปทาน ฟังก์ช่ันการผลติ ฟังก์ช่ันต้นทุน 
โครงสร้างการตลาด ทั้งตลาดผลผลิตและตลาดปจัจัย รายไดป้ระชาชาติ ส่วนประกอบและการก าหนด
รายได้ประชาชาติ  ดุลยภาพของรายได้ประชาชาติ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การคลังของ
รัฐบาล การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเศรษฐกิจ ปญัหาการจา้ง และเงินเฟ้อ และคา่ดัชนี เช่นดชันี
ราคาสินค้าผู้บริโภค เป็นต้น 

  Principles of microeconomis; economic concepts, methodology and terminology; 
economic system; principles of consumer behavior; demand and supply; production 
function; cost function; market structure of both product and factor markets, national  
income; composition of and determination of national income; national income 
equilibrium; international trade and finance; market structure of both product and factor 
markets 

 **962 281 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    3(3-0-2) 
  Environmental Economics  
  เงื่อนไขของรายวิชา : 962100 หรือ 962101  
  ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สิ่งแวดล้อม  มาตรการทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รัฐบาลกับบริการด้านสิ่งแวดล้อม    การใช้
หลักผลได้และค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   การประเมินผล
กระทบทางสังคม  การประเมินค่าสิ่งแวดล้อม  และการวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม 
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  Definition  and  importance  of  environment,  relation  of  economic  
development  and  environment, economic  method  in  quality of  environment,  
government  and  service on  environment,  benefit  and  cost  analysis  of  environmental  
management,    environmental  impact  assessment (EIA)  and  social  impact  assessment 
(SIA) and  environmental  policy  analysis 
 

 **EC112015 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 
  Economics of Natural Resources  
  เงื่อนไขของรายวิชา : -  
  ความล้มเหลวของตลาดและผลกระทบภายนอก สิทธิในทรัพย์สิน ทรัพยากรใช้แล้วหมดไป 

ทรัพยากรที่ใช้ทดแทนใหม่ได้ พลังงานน้ า พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
นิวเคลียร์ เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้ เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ า เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ประมง นิเวศบริการ การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ แนวคิดเรื่องความยั่งยืนทาง
เศรษฐศาสตร์ 

  Market failure and externalities, property rights, non-renewable resources, renewable 
resources, hydro-energy, hydroelectric energy, biomass energy, solar energy, wind energy, 
nuclear energy, economics of forestry, economics of water resources, economics of 
fisheries, ecosystem services, payment for ecosystem services, economic concept of 
sustainability 

   
 

หมายเหตุ * รายวิชาใหม ่
 ** รายวิชาที่มีการปรับปรุง 

 
 
 
3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางเตือนใจ  ดุลย์จินดาชบาพร 
 

3-8205-xxxxx-xx-x  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.Eng. (Environmental Engineering) 
ปก.ศ. ระดับสูง อุตุนิยมวิทยา 
วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร์) 

2 นายพิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ 3-1298-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Environmental Biology) 
M.Phil.(Environmental Technology) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร,์ การปกครอง) 
กศ.บ.(เคมี) 

3 นางเพ็ญประภา  เพชระบรูณิน 3-1002-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(ปฐพีศาสตร์) 
วท.ม.(สัตววิทยา) 
น.บ. 
วท.บ.(ชีววิทยา) 
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4 นางล าใย  ณีรตันพันธ์ุ 
 

3-4701-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

5 นายศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์  3-4097-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

6 นางสาวอัจฉราภรณ์  ภักด ี  3-3303-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Forest Science) 
M.S. (Forestry) 
วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

7 นายทศพล ไชยอนันต์พร 3-1014-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Dr. rer. nat. (Biology)  
Diplom (Biology) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

8 นางสาวพรไสว  ไพรพิภัช 3-1701-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Environmental Science)     
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

9 นางสาววังวร สังฆเมธาวี 3-4409-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Conservation Ecology) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม)  

10 นางสาววิรงรอง มงคลธรรม  3-4499-xxxxx-xx-x อาจารย ์ M. Phil. (Environmental Science) 
วท.ม. (พลังงานทดแทน) 
วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก 
 

3.2.2  อาจารย์พิเศษ  
ที ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ หน่วยงานที่สังกัด 
1 นายเกษม  จันทร์แก้ว ศาสตราจารย ์ Ph.D. 

(Hydrology) 
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศกึษา) 
ฝึกปฏิบัติ ฝึกงานภาคสนาม ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ที่ด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ และสถานท่ีที่จะให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อุทยานแห่งชาติ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด ฯลฯ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1.2 มีทักษะการท างานด้านการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
4.1.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คณุธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ  

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาต้น  ช้ันปีท่ี 4 ระยะเวลารวม  560  ช่ัวโมง 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะก าหนด 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
      การท าโครงงาน/งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการด าเนินการเสนอโครงการ ตลอดจนการศึกษา

ค้นคว้าหรือเก็บรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล มีการน าเสนอผลการท าโครงงาน การท าวิจัย ในรูปเอกสารรายงาน
และการรายงานในช้ันเรียน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านสิ่งแวดล้อม 
5.2.2 มีทักษะการท างานด้านงานวิจัยและแก้ปญัหาทางสิ่งแวดล้อม 
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คณุธรรม จริยธรรมและบคุลิกภาพ 

   5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาปลาย  ช้ันปีท่ี 4  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  2 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
มีกระบวนการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางวิชาการแกน่ักศึกษา เช่น การเลือกหัวข้อโครงการ การแนะน า

แหล่งข้อมูล การจัดตารางเวลาเขา้พบ ให้ค าปรึกษา การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินโครงการ มีการประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ติดตามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ า
วิชา มีการประเมินคณุภาพของผลงานโดยการน าเสนอผลงานปากเปล่าและมีกรรมการสอบซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ประจ ารายวิชา และตัวแทนภาควิชา 
 
 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

1.1 ความคิดวเิคราะห์และสร้างสรรค ์ -จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
โดยกระตุ้นด้วยค าถาม และการน าเสนอผลงาน 
-รายวิชาโครงงานวิจัย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
วิจัยโดยการท าโครงงานคนเดียว 
-รายวิชาปฏิบัติการต่างๆของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา และ
มอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติการด้วยตนเอง 

1.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดส าหรับให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆของคณะฯ 
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-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส านัก
นวัตกรรม ฝึกฝนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่างๆได้ 

1.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ -จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 
-ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ สอดแทรกตามรายวิชาต่างๆ 
โดยมีการสอบศัพท์การใช้ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องในรายวิชาที่เรียน 

1.4 การวางแผนการท างาน การตดิต่อสื่อสาร การ
ท างานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คณุธรรม จรรยาบรรณ
และจริยธรรม 

-จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาท างานกันเป็นกลุ่ม หรือส่งนักศึกษา
ไปฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อเรียนรู้
การวางแผนการท างาน ท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการการวางแผนการ
ท างาน ท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าช้ันคอยดูแล เอาใจใส่ ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาต่างๆ 
-นักศึกษามีโอกาสร่วมท างานบริการให้กับชุมชนในโครงการต่างๆ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภมูิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(3) การเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูส้อน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/

วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆได ้
(3) มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อ

ยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักในธรรมเนยีมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 

การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝกึการท างาน 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการทางด้านสิ่งแวดลอ้ม 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตัิ การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปญัหาทางวิชาการได้

อย่างสร้างสรรค ์
(2) สามารถในการคิดวเิคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการ

ท างานได ้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน การท าวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน การท าวิจัยทางด้านสิ่งแวดลอ้ม 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า มีความคิดรเิริม่ในการวิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม่ 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ี 
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพือ่พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลกัสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(3) การจัดให้มรีายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ท างานกลุม่ 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณติศาสตรห์รือกระบวนการวิจัยในการคดิ
วิเคราะหห์รือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบตัิงานในสาขาวิชาชีพได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมลูและการน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชา
การ/วิชาชีพได ้

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถติิ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป  
(2) การเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตัิ การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงานในหัวข้อท่ีสนใจ 
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(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑม์าตรฐานของมหาวิทยาลยั 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

แสดงตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ภาคผนวกที่ 1 หน้า 63) 
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          หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 7 ข้อ 23 และ 24 หรือระเบียบ
ที่จะปรับปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมา

ใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศกึษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผูส้อนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้

เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น 
หรือเทียบเคยีงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวจิัย เพือ่ให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรือระเบียบที่จะ
ปรับปรุงใหม ่

3.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวดัความรูค้วามสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

3.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตที่ระบุไวต้ามหลักสูตร และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้หมวดวิชาเฉพาะด้าน

บังคับตามหลักสตูรหรือตามประกาศเพิ่มเตมิของภาควิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2.00 หรือได้ทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า C 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสตูร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสตูรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยั บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์
มหาวิทยาลยัและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจดัการเรียนการสอน  
1.3 การชีแ้จงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการสอน ในหัวข้อหน่ึงหรือหลายหัวข้อท่ีอาจารย์ใหม่มคีวามรู้
และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลีย้ง หรือประธานหลักสตูรการก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วม
สังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดิหลกัสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารยไ์ดม้ีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมี
โอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผูร้่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านการจดัการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ใน
หลักสตูร หรือท าวิจยัการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรยีนการสอนในสาขาวิชา  

(4) เดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) การส่งเสริมให้อาจารยเ์ข้าร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2)  การส่งเสริมให้อาจารยผ์ลติผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยา่งน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐานบริหารหลักสตูร 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และก ากับติดตามให้การท า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย  
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ 
1.7 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 
1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 

2. บัณฑิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผลลัพท์

การเรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยศึกษาความต้องการของตลาดงาน 
สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้ 

2.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
2.2  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

3.  นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดกระบวนการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล การให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 

       คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ตอ้งก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างน้อยสัปดาหล์ะ  2 
ช่ัวโมง และการแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลยั 
        3.2 การอุทธรณ์ของนักศกึษา 
         การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม ่
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

4.2 การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา การทบทวน

เนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล 
ฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมทกุ ๆ เดือน 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

หลักสตูรมีการเชิญผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
มาบรรยายพิเศษ หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกช้ีเฉพาะทางเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้จากผูม้ีประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากคณะฯ/

วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุ และต าราสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
      6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยาบริการ 

(1) หนังสือ 
ภาษาไทย          จ านวน 2,822 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 1,891 รายการ 

(2) วารสาร 
ภาษาไทย          จ านวน    2    รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน   16    รายการ 

(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals,etc.) ประกอบด้วย 
ฐานข้อมูลอ้างอิน (Reference Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขปของ
บทความหรือเอกสาร 
ซีดี-รอม ได้แก่ 
1. Science Citation Index 
2. Dissertation Abstracts Ondisk 
3. AGRICOLA 
4. CAB Abstracts 
5. Chemical Citation Index 
6. Life Sciences 
7. Medline 
ระบบออนไลน์ ได้แก่ 
1. Dissertation Abstracts Online 

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม(Full Text Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดฉบับเต็มของวารสาร (e-joumal) หรือหนังสือ (e-
book)                    

                      วารสาร ได้แก่ 
1. ProQuest Medical Library  
2. Springer Blackwell  
3. Journal 
4. Cambridge Journal 
5. JSTOR 
6. ACS PUBLICATIONS 
7. AIP/APS 
8. AAPG Datapages Online 
9. Far Eastern Economic Review 
10. ScienceDirect 
11. Wilson OmniFile 
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ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database)  คือ ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นเองและสืบค้นด้วย
คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 

                          ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
                          ฐานข้อมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ (Thesis Abstracts Database) 
                          ฐานข้อมูลดหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 

การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่าย Internet 
6.2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะ (ถ้ามี) 
6.2.3   ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส ารวจความต้องการของผู้ใช้และเสนอแนะให้ส านักวิทยบริการ

จัดซื้อหนังสือและวารสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจ าทุกปี 
6.4 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
      ส านักวิทยบริการมีเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ และจัดหาเพิ่มขึ้น

ทุกปี  
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตาม ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการ
ประกันคุณภาพการเรียนการสอนและเกณฑ์ประเมินประจ าปีจ านวน 12 ตัวช้ีวัดตามที่ สกอ. ก าหนด 
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้

และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการ

ใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน การ
จัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ใน
การท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินผลประจ าปีจ านวน 12 ตัวช้ีวัดตามที่ สกอ. ก าหนด (ตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และ
หรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนนิการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 

 
 

รายวิชา 

 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต                 
    000 101 ภาษาอังกฤษ 1                  
   000 102 ภาษาอังกฤษ 2                  
   000 103 ภาษาอังกฤษ 3                  
   000 104 ภาษาอังกฤษ 4                  

000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ                 
000 156 พหุวัฒนธรรม                 
000 174 ทักษะการเรียนรู้                 
000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์                 

หมายเหต ุ
1.1 หมายถึง มีวนิัย ตรงตอ่เวลา 
1.2 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
1.3 หมายถึง มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและสังคม  
2.1 หมายถึง สามารถแสดงออกถึงความรูแ้ละความเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตยกบัวิถีชีวิต ชมุชนและภมูิปัญญาทอ้งถ่ินรวมทัง้มีความรูใ้นหลกัการเป็นผูน้  าท่ีดีในการบรหิาร
จดัการสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในสงัคมท่ีเป็นพหวุฒันธรรมไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  
2.2 หมายถึง มีความรู้ในหลกัการทฤษฎีของศาสตร์เกี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดลอ้ม การเป็นผู้ประกอบการตลอดจนเรียนรู้หลกัการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรคอ์ย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหรอืใช้ในชวีิตประจ าวันได้ 
3.1 หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆ ในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต  
3.2 หมายถึง สามารถสังเคราะห์ความรูท้ี่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน  
3.3 หมายถึง สามารถแก้ปัญหาในการด าเนนิชีวิตและการท างานได ้
4.1 หมายถึง มีภาวการณเ์ป็นผูน้ า 
4.2 หมายถึง สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได ้ภายใตค้วามหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับความแตกต่าง)  
4.3 หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนือ่ง (รับผิดชอบ)  
4.4 หมายถึง มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสังคมและสถาบนั  
4.5 หมายถึง มีจิตอาสาและเสียสละ  
5.1 หมายถึง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจ าวนั  
5.2 หมายถึง สามารถใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์/คณติศาสตร/์วิจัยในการวิเคราะหIหรือแก้ปัญหาชีวิตประจ าวนั  
5.3 หมายถึง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้และการสื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

*SC001 001 วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น               

*SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์                    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกติ               

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต               

**SC101 001 ชีววิทยา 1                                                                        

**SC101 002  ปฏิบัติการชีววิทยา 1                
**SC101 003 ชีววิทยา 2               
**SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2               

**SC201 001  เคมีทั่วไป 1                

**SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1               

**SC201 003 เคมีทั่วไป 2                

**SC201 004    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2               

**SC401 203 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1               

**SC401 204 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชวีภาพ 2               

**SC501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น               

**SC501 003 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1               

411 244   ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2               
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รายวิชา 

 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคับพื้นฐาน 15 หน่วยกิต               

**SC201 101 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น               

**SC201102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น               

**SC602 002 สถิติพื้นฐาน               

**SC803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน                                              

**SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมี                                            

**SC902 241 เคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ               

**SC902 242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภยัและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

              

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต               

**SC901 101 นิเวศวิทยา                                                                           

**SC901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา               

**SC902 201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  
             

**SC902 202 ปฏิบัติการความหลากหลายทางชวีภาพและการอนุรกัษ์  
             

**SC902 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               

**SC902 243 มลพิษสิ่งแวดล้อม               
**SC902 244 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม               
**SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์               
**SC903 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์               
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

**SC903 331 มลพิษทางน้ า               
**SC903 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า               

**SC903 340 กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย   
            

**SC903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                                                  
            

**SC903 344 กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสีย   
            

**SC903 351 หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม               
**SC904 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม               
**SC904 442 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม               
**SC904 446 เทคโนโลยีสะอาด   

            
**SC904 447 การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม   

            
**SC904 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               
**SC903 392 วิทยาระเบยีบวิธวีิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               
**SC904 492 โครงการวิจัย               

3. กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
     แผนฝึกงาน 3 หน่วยกิต 
     แผนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกติ       

              

**SC903 099 การฝึกงาน               

**SC904 495 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               
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รายวิชา 

 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
     แผนฝึกงาน 15 หน่วยกติ 
     แผนสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต       

              

**AG002 203 กีฏวิทยาเบื้องต้น               
**110 321    แมลงและสิ่งแวดล้อม               
**112 341    การจัดการทรัพยากรที่ดินแบบบูรณาการ                

**SC112 303      สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง               

**SC112 304      ปฏิบัติการสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง               

**SC112 401 ชีววิทยาทางทะเล        ●       

**SC112 402        ปรสิตวิทยา     
       

   

**SC112 403        ปฏิบัติการปรสิตวิทยา     
       

   

**112 462     จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน               
**EC112015       เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ               

  **AG173 371    การจัดการอนุรักษ์สงวนสัตวป์่า                
**AG183 104    หลักนิเวศวิทยาทางน้ า               

**186 343    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สขุภาพและความปลอดภัย                 
**196 412     การจัดการคุณภาพน้ า                 
**196 422     การจัดการคุณภาพอากาศ               
**196 423     การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่น                  

**SC332 002 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า               
**512 301       อนามัยสิ่งแวดลอ้มขั้นแนะน า                

**EN613 301 การจัดการขยะและเทคโนโลย ี               
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม

2. ความรู้
3. ทักษะทาง

ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

**EN613 403       การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม               
**EN614 502       การจัดการของเสียอันตราย               

**664 103       น้ าบาดาลเบื้องต้น               

**694 102       วิทยาศาสตร์ของโลก                

**SC702 101  จุลชีววิทยาทัว่ไป                                                                                                          

**SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทัว่ไป              

**SC713501        จุลชีววิทยาทางน้ า              

**SC713502         ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า               

**SC714505 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม               
**SC714506 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม               

**SC903 321 พฤกษนิเวศวิทยา   
            

**SC903 322 ปฏิบัติการพฤกษนิเวศวิทยา   
            

**SC903 323 นิเวศวิทยาของสัตว ์   
            

**SC903 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว ์               
**SC903 325 การควบคุมโดยชวีวธิ ี   

            

**SC903 326 ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธ ี   
            

**SC903 327 ปักษีวิทยา                          
            

**SC903 328 ปฏิบัติการปักษวีิทยา   
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รายวิชา 

 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

**SC903 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม   
            

**SC903 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม                

**SC903 335 หลักมูลมลพิษทางอากาศ               

**SC903 336 ปฏิบัติการหลักมูลมลพิษทางอากาศ               
**SC903 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน               
**SC903 338 ปฏิบัติการดินเส่ือมและมลพิษทางดิน               
**SC903 339 มลพิษทางอากาศ    

            
**SC903 345 กระบวนการทางกายภาพและเคมีในการบ าบัดน้ าเสีย   

            

**SC903 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม               

**SC903 353 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม               

**SC903 354 กฎหมายสิ่งแวดล้อม               

**SC903 356 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
            

**SC903 357 ปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   
            

**SC903 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

              

**SC904 411 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ ์   
            

**SC904 412 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตว์ปา่  และการอนุรักษ์   
            

**SC904 413 นิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ ์   
            

**SC904 414 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ์     
            

**SC904 421 หลักนิเวศวิทยามนุษย ์   
            

**SC904 422 นิเวศวิทยาปา่ไม้ขั้นแนะน า   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

**SC904 425 นิเวศวิทยาเชิงววิัฒนาการ   
            

**SC904 426 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ   
            

**SC904 444 พลังงานและการอนุรักษ ์   
            

**SC904 445 ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรักษ ์               
**SC904 451 นิเวศเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะน า               
**SC904 452 พิษนิเวศวิทยา                                         

**SC904 453 การบ าบัดของเสียทางชีววิทยา               

**SC904 454 ปฏิบัติการการบ าบัดของเสียทางชีววิทยา               

**SC904 456 การพัฒนาสังคมชนบทและความเป็นเมืองและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

              

**SC904 494 ปัญหาพิเศษ                
**962 100      เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                 
**962 281       เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม               

 
หมายเหตุ: 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีจิตส านกึและตระหนกัในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 1.2 มีวินยั ซ่ือสัตย ์และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.3 มีจิตสาธารณะ รกัและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
 2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถปฏบิัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชพีในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปญัหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
 2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัต ิกฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์  
 
3. ทักษะทางปัญญา 
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 3.1 สามารถค้นควา้ ตีความและ ประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อยา่งสร้างสรรค์ 
 3.2 สามารถในการคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวเิคราะห์ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
 4.2 ตระหนักในความแตกตา่งหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพได้ 
 5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชพีได้ 
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ภาคผนวก 2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

นางเตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

      2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท. บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรติ

นิยม) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2528 

สูงกว่าปริญญาตร ี ปก.ศ. ระดับสูง  กรมอุตุนิยมวิทยา 2530 
ปริญญาโท M.Eng. (Environmental 

Engineering) 
Asia Institute of Technology
  

2538 

 
 3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

 - 
  3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

นุชนาท วรารักษ์ประภัทร์ ล าใย ณีรัตนพันธุ์ และเตือนใจ ดุลยจ์ินดาชบาพร. 2557. การประเมินคารบ์อนฟุตพรินท์ 
ของโรงงานสุรา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ) การ
ประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คร้ังท่ี 10: 570-581. 

 4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  21 ปี 
 5. ภาระงานสอน 

    5.1 ระดับปริญญาตรี 
  319 231  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                 
  319 232  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม                 
  319 335   หลักมลูมลพิษทางอากาศ                               
  319 336   ปฏิบัติการหลักมลูมลพิษทางอากาศ       
  319 341  มลพิษสิ่งแวดล้อม                                           
  319 342  ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม    
  319 343  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ           

319 441  การจัดการสิ่งแวดล้อม                                    
  319 442   ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม                   
   319 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา 

319 491  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 492  โครงการวิจัย 

  319 495  สหกิจศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  

  319 700  ระเบียบวิธีวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
  319 711  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  

   391 891  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
   319 892  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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นายพิสิฏฐ์  เจริญสุดใจ 
 

1.ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2.ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตร ี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร 
2525 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. (รัฐศาสตร,์ การปกครอง) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2529 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2529 
ปริญญาโท M.Phil. (Environmental 

Technology) 
Massey University, New Zealand 2535 

ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Biology)           University of Manchester, UK  2543 
 
3.ผลงานทางวิชาการ 
   3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)   
 - 
     3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

    Suebrasri T, Wang-ngarm S, Chareonsudjai P, Sermswan R W, and Chareonsudjai S. 2013. 
Seasonal variation of soil environmental characteristics affect the presence of 
Burkholderia pseudomallei in Khon Kaen, Thailand. African Journal of  
Microbiology Research. 7(19):1940-1945, 

    Kamjumphol, W., Chareonsudjai, S., Chareonsudjai, P., Wongratanacheewin, S., and  
Taweechaisupapong, S. 2013. Environmental factors affecting Burkholderia 
pseudomallei biofilm formation. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 
Public Health 44(1), 72-81. 

   Wang-Ngarm, S., Chareonsudjai, S., and Chareonsudjai, P. 2014. Physicochemical factors 
affecting the growth of Burkholderia  pseudomallei in soil microcosm. The 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 90(3): 480-485.  

  Kamjumphol, W., Chareonsudjai, P., Taweechaisupapong, S. and•Chareonsudjai, S. 2015.  
Morphological Alteration and Survival of Burkholderia pseudomallei in Soil 
Microcosms.  The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 93(5): 1058-
1065. 

 Noinarin P, Chareonsudjai P, Wangsomnuk P, Wongratanacheewin S, Chareonsudjai S.  
2016. Environmental free-living amoebae isolated from soil in Khon Kaen, 
Thailand, antagonize Burkholderia pseudomallei. PLoS One 11:e0167355 

 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  30  ปี 
5. ภาระงานสอน 
        5.1 ระดับปริญญาตรี 

319 211  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                 
319 212                  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
319 241   การใช้สารเคมีและเครื่องมือ                            
319 311  มลพิษสิ่งแวดล้อม                                           
319 312   ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม    
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319 333    มลพิษทางดิน            
319 334  ปฏิบัติการมลพิษทางดิน 
319 343  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
319 441  การจัดการสิ่งแวดล้อม                                    
319 442 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม                   
319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 492 โครงการวิจัย 

 
5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  

319 700  ระเบียบวิธีวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
319 711  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
391 891  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
319 892  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม2 
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นางเพ็ญประภา    เพชระบูรณิน 
 
1.ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2524 
ปริญญาตร ี น.บ.  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2552 
ปริญญาโท วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 
ปริญญาเอก วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2549 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
  - 
3.2  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

  เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล และสุภาพร เทียมวงศ์. 2555. การสร้างจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่
ยั่งยืน ประจ าปี 2555 ครั้งท่ี 2“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน”จัดโดย เครือข่าย
บริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 976 – 980 

เพ็ญประภา เพชระบรูณิน  และยศรพี ทองเจริญ. 2556 การประเมนิมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประเภทน้ าตก ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ระหว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ถึง อ.วังทอง 
จ.พิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2556 หน้า 
885-899 

        เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกลุ และสุภาพร เทียมวงศ์. 2556.  การสร้างจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง 
จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 
ประจ าปี 2556 ครั้งท่ี 3“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” จัดโดย เครือข่าย
บริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556  

     เพ็ญประภา เพชระบรูณิน และอภิญญา ธิปเทศ. 2556. แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 30” จัดโดย บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2556 

      เพ็ญประภา เพชระบรูณิน และคณะ. 2557. แนวทางการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 2557 ครั้งท่ี 4“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน”จัดโดย เครือขา่ยบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมหาวทิยาลัยขอนแก่น ระหวา่งวันท่ี 11-13 มิถุนายน 2557 

เพ็ญประภา เพชระบรูณิน  และศศิธร  ป้องเรือ. 2557. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. วารสารวิชาการท่องเที่ยวไทย
นานาชาติ 10 (2 ): 74-86.  
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Klangkarn, C., Artdret, W., Phetcharaburanin, P and Chanunan, S 2014. An environmental  
Monitoring and assessment for sustainable development of wetlands in Suphanburi 
province, Thailand. Academic Journal of Science 03(02): 433–440. 

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  30  ปี 
5. ภาระงานสอน 
    5.1 ระดับปริญญาตรี 
  

319 101   นิเวศวิทยา 
319 102   ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 
319 201  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 202  
 

ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการ
จัดจ าแนก 

319 323  นิเวศวิทยาของสัตว ์
319 324   ปฏิบัติการนเิวศวิทยาของสัตว ์
319 351   ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
319 352  ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
319 492   โครงการวิจัย 

 
    5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

319 700  ระเบียบวิธีวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
319 715  ชีววิทยาประชากร 
319 711  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
391 891  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
319 892  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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นางล าใย   ณีรัตนพันธุ์ 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตร ี วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2542 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2546 

ปริญญาเอก วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2552 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 
 3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

ล าใย ณรีัตนพันธุ์. 2556. นิเวศวิทยามนุษย์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 245 หน้า. 

         ล าใย ณีรัตนพันธุ์. 2558. ชีววิทยาน้ าเสีย. เอกสารค าสอน ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 250 หน้า. 

  3.2  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
มิ่งขวัญ รังสรรค์สมบัติ ล าใย ณีรตันพันธ์ุ และประสาท โพธิ์น่ิมแดง. 2555. การบ าบัดสารหนูท่ีปนเปือ้นในดิน

บริเวณเหมืองแร่ทองค าโดย Brevibracillus reuszeri และ Rhodococcus sp. การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบณัฑติศึกษาแหง่ชาติ ครั้งที่ 26 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศลิปากรรูปแบบการ
น าเสนอแบบ Oral วันท่ี 4-5 ตุลาคม 2555 จังหวัดนครปฐม.  

ศิริรัตน์ เดชมนต์ ประสาท โพธิ์น่ิมแดง และล าใย ณีรตันพันธ์ุ. 2555. การบ าบัดตะกั่วในน้ าท้ิงจากการฟอก
ย้อมสสีังเคราะห์เคมีโดย Aspergirus terreues. การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑติศึกษา 
ครั้งท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชฎัฏอดุรธานี รูปแบบการน าเสนอแบบ Oral วันท่ี 
8-9 กันยายน 2555 จังหวัดอุดรธานี. 

วิทวัส โพธิลุขา ล าใย ณีรัตนพันธุ์ และสุพรรณี อ้ึงปัญสตัวงศ์. 2556. การจัดการขยะมลูฝอยในโรงเรยีน
อนุบาลขอนแก่น. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑติศึกษา มสธ. ครั้งท่ี 3 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช รปูแบบการน าเสนอแบบ Poster วันท่ี 3-4 กันยายน 2556 
กรุงเทพมหานคร. 

พิมลพร พรมสิทธ์ิ ล าใย ณีรัตนพันธุ์ และอลงกลด แทนออมทอง. 2557. การประเมินความผิดปกตขิอง
โครโมโซมปลาช่อน (Channa striata) ในแหล่งน้ าท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าชะมูลฝอยบรเิวณพื้นทีฝ่ัง
กลบขยะมลูฝอย. รวมบทคดัย่อการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ครั้งท่ี 10 รูปแบบ
การน าเสนอแบบ Poster, วันท่ี 11-12 กันยายน 2557 มหาสารคาม.  

นุชนาท วรารักษ์ประภัทร์ ล าใย ณีรัตนพันธุ์ และเตือนใจ ดุลยจ์ินดาชบาพร. 2557. การประเมินคารบ์อน
ฟุตพรินท์ของโรงงานสุรา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ) 
การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 10: 570-581. 
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ศิริลักษณ์ บุญมีและล าใย ณรีัตนพันธุ์*. 2557. คุณภาพน้ าและการปนเปื้อนสารหนูในตะกอนดินและพรรณไม้
น้ าบริเวณเหมืองแร่ทองค า. รวมบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 10 
รูปแบบการน าเสนอแบบ Poster, วันท่ี 11-12  กันยายน 2557 จังหวัดมหาสารคาม. 

 อรัญญา กาญจนกันติ และล าใย ณีรัตนพันธุ์. 2558. การปนเปื้อนสารหนูในตะกอนดินและปลาไหลบริเวณ
เหมืองแร่ทองค า. รูปแบบการน าเสนอแบบ Poster การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครั้งท่ี 35, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชฏัชราชนครนิทร์. 25-26 มิถุนายน 2558 
ฉะเชิงเทรา. 

พรพิไล ถนอมสงัด และล าใย ณีรตันพันธ์ุ. 2559. การประเมินความปกติของโครโมโซมมนุษย์ทีไ่ด้รับสาร
ไกรโฟเสทในสภาวะการทดลอง. รปูแบบการน าเสนอแบบ Oral รายงานสืบเนื่องจาก การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายวิจัยประชาช่ืนครั้งท่ี 3 ปี 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 26 
พฤษภาคม 2559   กรุงเทพมหานคร. 

Gomonteir, B., Tanamtong, A., Supiwong, W., Sikhruadong, S., Neeratanaphan, L. and 
Anoamuang, L. 2012. Standardized karyotype and idiogram of two-spot glass catfish, 
Ompok bimaculatus (Siluriformes, Siluridae) in Thailand by conventional and Ag-NOR 
staining techniques. Cytologia 77(4): 459-464. 

Supiwong, W., Tanomtong, A., Jumrusthanasan, S., Khakhong, S., Neeratanaphan, L. and  
 Sanoamuang, L. 2013. Standardized karyotype and idiogram of titan triggerfish, 

Balistoides viridescens (Tetraodontiformes, Balistidae) in Thailand. Cytologia 78(4): 
345-351.  

Neeratanaphan, L., Sudmoon, L. and Chaveerach, A. 2014. Assessment of Genotoxicity 
through ISSR Marker in Pistia stratiotes Induced by Lead. EnvironmentAsia 7(2): 99-107. 

Neeratanaphan, L., Sudmoon, L. and Chaveerach, A. 2014. Genetic erosion in freshwater 
snail, Filopaludina martensi affected by lead and cadmium. Applied Ecology and 
Environmental Research 12(4): 991-1001.  

Patawang, I., Tanomtong, A., Jumrusthanasan, S., Kakampuy, W., Neeratanaphan, L. and  
  Pinthong, K. 2014. Chromosomal characteristics of NORs and karyological analysis of 

Tokay Gecko, Gekko gecko (Gekkonidae, Squamata) from mitotic and meiotic cell 
division. Cytologia 79(3): 315-324.  

Neeratanaphan, L., Mongkolthanaruk, W. and Intamat, S. 2014. Changes of water quality and 
rhizosphere organisms in effluent treatment using water hyacinth. Koch Cha Sarn 
Journal of Science 36(1): 83-93. 

Neeratanaphan, L. and Tanee, T. 2014. Efficient bacterial species for arsenic bioremediation 
of gold mining soil. Poster presentation on Malaysia International Biological 
Symposium  (i-SIMBIOMAS 2014), Department of Biology, Faculty of Science, Universiti 
Putra Malaysia, Poster presentation on 28-29 October, Putrajaya, Malaysia.  

Tanee, T., Neeratanaphan, L. And Thamsenanupap, P. 2014. Effect of cadmium on DNA 
changes of Lpomoea aquatica Forssk. Poster presentation on Malaysia International 
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Biological Symposium (i-SIMBIOMAS 2014), Department of Biology, Faculty of Science, 
Universiti Putra Malaysia, Poster presentation on 28-29 October, Putrajaya, Malaysia.  

  Chaveerach, A., Tanee, T., Sanubol, A., Kwanda, N., Silawong, K., Neeratanaphan, L. and 
Sudmoon, R. 2014. Genetic relations by banding patterns and the highest efficiency 
sequences combination of rpoB and psbA-trnH spacer for barcoding Solanacea. Poster 
presentation on Malaysia International Biological Symposium (i-SIMBIOMAS 2014), 
Department of Biology, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, Poster 
presentation on 28-29 October, Putrajaya, Malaysia.  

Patawang, I., Tanamtong, A., Jumrusthanasan, S., Neeratanaphan, L., Pinthong, K. and 
Jangsuwan, N. 2015. Karyological analysis of the Indo-Chinese Water Dragon, 
Physignathus cocincinus (Squamata, Agamidae) from Thailand. Cytologia 80(1): 15-23. 

Boonmee, S., Neeratanaphan, L., Tanee, T. and Khamon, P. 2015. The genetic differentiation 
of Colocasia esculenta growing in gold mining areas with arsenic contamination. 
Environmental Monitoring and Assessment 187(5): 227, 1-8.  

Neeratanaphan, L., Dechmon, S., Phonimdaeng, P., Khamon, P. and Intamart, S. 2015. 
Removal of Lead from wastewater contaminated with chemical synthetic dye by 
Aspergillus terreus. EnvironmentAsia 8(2): 45-55.  

Promsid, P., Neeratanaphan, L., Supiwong, W., Sriuttha, M. and Tanomtong, A. 2015. 
Chromosomal aberration of snakehead fish (Channa striata) in affected reservoir by 
leachate with lead and mercury contamination. International Journal of 
Environmental Research 9(3): 897-906.  

Neeratanaphan, L., Rungsunsombut, M. and Phonimdaeng, P. 2015. Efficient bacterial species 
for arsenic bioremediation of gold mining soil. Acta Biologica Malaysiana Journal 4(2): 
36-45.  

  Khammanichanh, A. and Neeratanaphan, L. 2015. Water quality and heavy metals 
contamination in water, sediment and nile tilapia (Oreochromis niloticus) from 
domestic wastewater canal. The 3rd EnvironmentAsia International Conference on  
“Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World”, 
Oral presentation on 17-19 June, Bangkok, Thailand.  

  Sangpakdee, W., Phimphan, S., Tanomtong, A., Patawang, I., Pinthong, K. and 
Neeratanaphan, L. 2016. Karyological study of Lutjanus ehrenbergii and L. 
carponotatus (Perciformes, Lutjanidae) by classical and Ag-NOR staining techniques. 
Nucleus (India) 59(1): 53-59. 

  Suttichaiya, A., Khammanichanh, A., Patawang, I., Tanomtong, A., Sriuttha, M. and  
Neeratanaphan, L. 2016. Chromosome aberrations of East Asian 
BullfrogHoplobatrachus rugulosus) around a gold mine area with arsenic 
contamination. EnvironmentAsia 9(1): 67-76. 
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  Wongtangtintan, S., Neeratanaphan, L., Ruchuwararak, P., Suksangawong, S., Tengjaroenkul, 
U.,Sukon, P. and Tengjaroenkul, B. 2016. Comparative study of alflatoxin B1 
adsorption by Thai bentonite and commercial toxin binders at different temperatures 
in vitro. Livestock Research for Rural Development 28(4): 1-8.  

Neeratanaphan, L., Boonmee, S., Srisamoot, N., Tanomtong, A. and Tengjaroenkul, B. 2016. 
Analysis of genetic similarity of Limnocharis flava individuals growing around a gold 
mining area with arsenic contamination. Applied Ecology and Environmental Research 
14(3): 105-114.  

 Phoonaploy, U., Intamat, S., Tengjaroenkul, B., Sriuttha, M., Tanamtong, A. and 
Neeratanaphan, L. 2016. Evaluation of abnormal chromosomes in rice field frogs 
(Fejervarya limnocharis) from reservoirs affected by leachate with cadmium, 
chromium and lead contamaintion. EnvironmentAsia 9(2): 26-38. 

  Srathonghon, W., Laohasiriwong, W., Pitaksanurat, P., Nathapindhu, G., Setheetham, D., 
Intamat, S., Phajan, T. and Neeratanaphan, L. 2016. factors influencing blood cadmium 
and mercury concentrations in residents of agro-industries along Nam Phong river, 
Thailand. EnvironmentAsia 9(2): 18-25. 

  Intamat, S., Phoonaploy, U., Sriuttha, M., Tengjaroenkul, B. and Neeratanaphan, L. 2016. 
Heavy metal accumulation in aquatic animals around the gold mine area of Loie 
province, thailand. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 
22(6): 1418-1432.  

  Intamat, S., Phoonaploy, U., Patawang, I., Tanomtong, A., Sriuttha, M. and Neeratanaphan, 
L.2016. Cytotoxic evaluation of Rice Field Frog (Fejervarya limnocharis) around gold 
mine area with arsenic contamination. Nucleus  (India), Online, DOI: 10.1007/s13237-
016-0172-5 .  

  Neeratanaphan, L., Tanee, T., Tanomtong, A. and Tengjaroenkul, B. 2016. Identifying an 
efficient bacterial species and its genetic erosion for arsenic bioremediation of gold 
mining soil. Archives of Environmental Protection, 42(3): 58-66. 

Laohasiriwong, W., Srathonghon, W., Pitaksanurat, S., Nathapindhu, G., Setheetham, D., 
Intamat, S., Phajan, T. and Neeratanaphan, L. 2016. Factors associated with blood 
zinc, chromium and lead concentrations in residents of the Nam Pong watershed in 
Thailand. Human and Ecological Risk Assessment 22(7): 1583-1592. 

Sriuttha, M., Khammanichanh, A., Tengjaroenkul, B., Patawang, I., Tanomtong, A. and  
 Neeratanaphan, L. 2016. Cytotoxic assessment of nile tilapia (Oreochromis niloticus)  

from a domestic wastewater canal with heavy metal contamination. Cytologia, 
Accepted.  

  Suttichaiya, A., Tengjaroenkul, B. and Neeratanaphan, L. 2016. Chromosomal aberration 
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  assessment of east asian bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) with arsenic 
 contamination from a gold mine In Vivo. Science KKU Research Journal, 
 Accepted. 

  Phoonaploy, U., Jamsai, W. and Neeratanaphan, L. 2016. Heavy Metals Contamination in 
 Water, Sediment and Rice Field Frog (Fejervarya limnocharis) in the Reservoirs 
 Affected by  Leachate. Poster presentation on The First International Conference 
 on Cancer Control for Health Equity, Roi Et, Thailand. 

 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  17 ปี 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตรี 

000 172  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
319 231  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 232  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
319  241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ 
319  242  ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครือ่งมือ 
319 341  มลพิษสิ่งแวดล้อม 
319 342  ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
319 343  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
319 441  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
319 442  ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม 
319 424  นิเวศพิษวิทยา 
319 491  สัมมนาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

 
     5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

319 700  ระเบียบวิธีวิจยั 
319 702   การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
319 712  นิเวศวิทยามนุษย ์  
319 741  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
319 742  ชีววิทยาของน้ าเสีย 
319 745  พันธุศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดลอ้ม 
319 891   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
319 892   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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นายศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย ์
 

1.ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2.ประวัติการศึกษา 
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2542 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2552 
 
3.ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)  

Keithmaleesatti, S., Siriwong, W., Borjan, M., Bartlett, K., and Robson, M. 2012. Pesticide 
residues in aquatic invertebrates, Chapter 10 in Pesticides: Evaluation of Environmental 
Pollution. Nollet, L. and Rathore, H. Eds. CRC Press. 

ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชาปักษีวิทยาส ารับนักสิ่งแวดล้อม. ภาควิชาวิทยา
ศาสตรสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2555. สารเคมีทีร่บกวนระบบต่อมไร้ท่อและผลต่อสัตว์เลื้อยคลาน. วารสาร

วิทยาศาสตร์ มข.  40(2): 346-355. 
ณัฐวดี ศักดาศริิสวสัดิ,์ สุมนา ราษฏร์ภักดี และ ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์. 2558. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ

อะม็อกซีซิลลินในน้ าเสียสังเคราะห์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคร้ังท่ี 14. 189-190. 
Manawong, A. and Keithmaleesatti, S.. 2013. Nesting material of Purple Swamphen  (Porphyrio 

porphyrio) at Nong La Lerng Keng Wetland, Khon Kaen, Thailand.Proceedings  in the 
39th Congress on Science & Technology of Thailand. 1: 784-788. Pidgunpai K, 
Keithmaleesatti S, Siriwong W. 2014. Knowledge, attitude and practice associated with 
cholinesterase level in blood among rice farmers in Chainart province, Thailand. 
Journal Health Resarch. 2014; 28(2): 93-99. 

Pholweang, N. and Keithmaleesatti, S.. 2014. The Residue of Arsenic in Sediment and  
Gastropoda in Huai Lek Wangsaphung District Loei Province. Proceeding in the 15th 
Graduate Research Conference. 15(1): 770-775. (In Thai) 

Yoskumthon, A., Siriwong, W. and Keithmaleesatti, S. 2015. CarbosulfanI on Hand of Kale-
growing Farmer at Buengniam Sub-district, Muang district, Khon Kaen Province. 
Proceeding in the 34th National Graduate Research Conference : 737-744. (In Thai)  

 
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  13 ปี 
5. ภาระงานสอน  

5.1 ระดับปริญญาตรี 
319 101  นิเวศวิทยา 
319 102  ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 
319 201  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 202  
 

ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจดั
จ าแนก 

319 401    ปักษีวิทยา 
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319 402   ปฏิบัติการปักษีวิทยา 
319 403   นิเวศวิทยาสัตว์ปา่และการอนุรักษ ์
319 404   ปฏิบัติการนเิวศวิทยาสตัว์ป่าและการอนุรักษ ์
319 392   วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    
319 452   พิษนิเวศวิทยา                   
319 492  โครงการวิจัย 

 
5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

319 701   หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
319 741  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
319 891   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
319 892   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี 
 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. ประวัติการศึกษา 
   ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)         ชื่อสถาบัน, ประเทศ     ปี พ.ศ. ที่จบ 
  ปริญญาตร ี วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลยัขอนแก่น            2540 
  ปริญญาโท M.S. (Forestry)         Northern Arizona University, U.S.A.   2543 
  ปริญญาเอก Ph.D. (Forest Science)       Northern Arizona University, U.S.A.     2546 
3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)  
 - 
3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

Pagdee, A.  2012. Community participation in saline soil restoration using a diverse tree planting 
technique:  a case study of Nongsim sub- district, Borabue, Mahasarakam, Thailand.  
International Journal of Environmental and Rural Development 3(1): 114-119. 

Pagdee, A. , S.  Homchuen and S.  Wanassakun.  2012 .  Community participation in saline soil 
restoration using a diverse tree planting technique: a case study of Nongsim sub-district, 
Borabue, Mahasarakam, Thailand.   In Proceedings of the 3 rd ICERD- International 
Conference on Environmental and Rural Development 2012. Khon Kaen, Thailand, 
January 21-22, 2012. 

Saisema, J. and A. Pagdee.  2012.  The relationship between soil ecological characteristics and 
rice yield in saline soil paddies, Nafai Village, Wapeepatoom district, Mahasarakam 
province.  In Proceedings of the 3 rd ICERD- International Conference on 
Environmental and Rural Development 2012 . Khon Kaen, Thailand, January 21-22, 
2012. 

Phaithong, C. and Pagdee, A. 2013. Factors affecting rice production in northeasternThailand: 
The relationship between soil salinity and vegetative cover.  International Journal of 
Environmental and Rural Development 4(1): 25-30. 

Saisema, J.  and Pagdee, A.   2 0 1 3 .   Ecological and socioeconomic factors affecting rice 
production in saline rice paddies, Borabue, Mahasarakam, Thailand.  In Proceedings of 
the 4th ICERD-International Conference on Environmental and Rural Development 
2013.  Siem Reap, Cambodia, January 19-20, 2013. 

Phaitong, C. and Pagdee, A. 2013. The relationship between saline soil and vegetated coverage 
and factors affecting rice production in saline paddies.  In Proceedings of the 4 th 
ICERD-International Conference on Environmental and Rural Development 2013. 
Siem Reap, Cambodia, January 19-20, 2013. 

Phromma, I. , Pagdee, A. , Popradit, A.  and Outtaranakorn, S. .  2014.  Community land use 
patterns in protected areas of Thailand:  A case study of Phu Kao- Phu Phan Kham 
National Park, Thailand.  In Proceedings of the 7 th International Congress of 
Environmental Research.  RASHTREEYA SIKSHANA SAMITHI TRUST, R.V.  COLLEGE OF 
ENGINEERING, BANGALORE, INDIA, 26-28 December, 2014 (p. 471). 

Saisema, J. and Pagdee, A. 2015. Ecological and socioeconomic factors that affect rice 
Production in saline soils, Borabue, Mahasarakham, Thailand: Implications for farm 
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management practices. Agroecology and Sustainable Food Systems 39:1, 62-82.  
DOI: 10.1080/21683565.2014.931902. 

Janta, W. and Pagdee, A. 2016. Organic farming: Can this ecologically sound practice become 
as popular as the mainstream agriculture? In Book of Abstracts of the 7 th 
International Conference on Environmental and Rural Development 2 0 1 6 
(p.124).  Phnom Penh, Cambodia, January 16-17, 2016. 

Phromma, I.  and Pagdee, A. , Popradit, A.  and Outtaranakorn, S.  2 0 1 6 .  Rights over the 
protected lands:  granting community usufruct rights to secure land use and forest 
conservation, a case study of Phu Kao-Phu Phan Kham National Park, Thailand.   In 
Book of Abstracts of the 7 th International Conference on Environmental and 
Rural Development 2016 (p.117).  Phnom Penh, Cambodia, January 16-17, 2016.  

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  16 ปี 
5. ภาระงานสอน 

5.1ระดับปริญญาตรี 
300 107 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 
300 108 ปฏิบัติการชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 
319 101 นิเวศวิทยา 
319 102 ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 
319 201 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 202  
 

ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจดั
จ าแนก 

319 203 นิเวศวิทยาป่าไม้และการอนุรักษ ์
319 311  นิเวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการรับรูร้ะยะไกล 
319 312  ปฏิบัติการนเิวศวิทยาภาคพื้นและเทคนิคการรับรู้ระยะไกล 
319 351 หลักเศรษฐศาสตรส์ าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 392  วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 422 นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะน า 
319 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 492 โครงการวิจัย 

 
 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

302 701 วิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบบูรณาการ 
319700 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม 
319701 หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
319710 นิเวศวิทยาของป่าไม ้
319812 นิเวศเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
319821 การฟื้นฟูระบบนิเวศ 
391 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
319 892  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
319899 วิทยานิพนธ ์
319999 ดุษฎีนิพนธ์ 
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นายทศพล ไชยอนันต์พร 
 

1.ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
2.ประวัติการศึกษา 
 ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ  ปี พ.ศ. ที่จบ 
 ปริญญาตร ี วท.บ. (ชีววิทยา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2547 
 ปริญญาโท Diplom (Biology)   University of Wuerzburg,  2553 
      Germany  
 ปริญญาเอก Dr. rer. nat. (Biology)  University of Wuerzburg,               2556 
      Germany  
3.ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
 -   

3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
Chaianunporn T. and Hovestadt T., 2012. Evolution of dispersal in interacting 

metacommunities. Journal of Evolutionary Biology 25: 2511–2525. 
Chaianunporn T. and Hovestadt T., 2012. Concurrent evolution of dispersal and habitat 

tolerance in host-parasitoid systems. Ecological Modelling 247: 241–250.  
Chaianunporn T. and Hovestadt T., 2014. Group tolerance, dispersal evolution, and the 

maintenance of polymorphism in recognition cues. Behavioral Ecology 25: 191–199.  
Ngamsang R., Potisap C., Boonmee A., Lawongsa P., Chaianunporn T., Wongratanacheewin 

S., Rodrigues J.L.M. and Sermswan R.W. 2015. The contribution of soil physicochemical 
properties to the presence and genetic diversity of Burkholderia pseudomallei. The 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 46(1): 38–50. 

Chaianunporn T. & Hovestadt T. 2015. Evolutionary responses to climate change in 
parasitic systems. Global Change Biology 21(8): 2905–2916. 

Chaianunporn K., Tanuchit S., Thammawat S., Chaianunporn T. 2016. Antibiotic resistance 
of environmental Isolates of Pseudomonas aeruginosa in Maha Sarakham province 
and Nong Bua Lamphu province. Journal of Science and Technology 
Mahasarakham University 35(2) 174-181. 

Khoosakunrat S. and Chaianunporn T. 2016. Population dynamics of the lemon e migrant 
(Catopsilia pomona) in Ban Bueng Niam, Khon Kaen Province. The National and 
International Graduate Research Conference  2016, Khon Kaen University: 501-509.  

 
4.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา     4 ป ี
5.ภาระงานสอน  
   5.1 ระดับปริญญาตรี 

319 101  นิเวศวิทยา 
319 102    ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 
319 201  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
319 202    ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจดัจ าแนก 
319 325    การควบคุมโดยชีววิธ ี
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319 326   ปฏิบัติการการควบคมุโดยชีววิธี 
319 351   หลักเศรษฐศาสตรส์ าหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
319 392 วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    
319 425 นิเวศวิทยาวิวัฒนาการ                   
319 492 โครงการวิจัย 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
319 701   หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
319 742  ชีววิทยาของน้ าเสีย 
319 810   นิเวศวิทยาวิเคราะห ์
319 811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม  
319 891   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
319 892   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 
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นางสาวพรไสว  ไพรพิภัช 

 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
2. ประวัติการศึกษา              

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)   ชื่อสถาบัน, ประเทศ          ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตร ี วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น     2546     
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)              มหาวิทยาลัยมหิดล       2549 
ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Science)             Rutgers, The State University  2557 

       of New Jersey, New Jersey,  
       USA  
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
 - 

3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
พรพิไล  ถนอมสงดั, สุรพล ผดุงทน และ พรไสว ไพรพภิัช. 2558. การพัฒนาวัสดดุูดซับที่ใช้ 

ซ้ าได้ในการก าจัดตะกั่วที่ปนเปื้อนระดับต่ าในน้ าดื่ม. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคร้ังท่ี 
14 (27-29 พฤษภาคม 2558). 

Praipipat, P., Rodenburg, L.A., and Cavallo, G.J., 2013. Source Apportionment of  
Polychlorinated Biphenyls in the Sediments of the Delaware River. Environmental 
Science & Technology 47:4277-4283. 

Padungthon, P., Chanthapon, N., Mohamed El-Moselhy, M., and Praipipat, P. 2016. Trace 
lead removal in drinking water using high capacity polymeric supported hydrated 
iron oxide nanoparticles. Key Engineering Materials. 718, 72-76.  

Chanthapon, N., Praipipat, P., Sarkar, S., and Padungthon, S. 2016. Synthesis,  
Characterization and performanace validation of hybrid cation exchanger 
containing hydrated ferric oxide nanoparticles (HCIX-Fe) for lead removal from 
battery manufacturing wastewater. Key Engineering Materials. 718, 67-71. 

Pranudta, A., Praipipat. P., Mohamed El-Moselhy, M., and Padungthon, P. Binary Fe and Mn 
oxide nanoparticles supported polymeric anion exchanger for arenic adsorption: 
role of oxides, supported materials and preparation  solvent. Key Engineering 
Materials. 718, 105-109. 

      3.3 อนุสิทธบิัตร 
 เครื่องก าจัดโลหะหนักในน้ าเสยีที่ผ่านการวิเคราะห์หาค่าซโีอดี (COD) (อนุสิทธิบัตรเลขท่ีค าขอ   

 1503000864) ตีพิมพ์เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2558  
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  2  ปี 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ระดับปริญญาตรี 
     319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
     319 232  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
     319 241  การใช้สารเคมีและเครื่องมือ  
     319 242  ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครือ่งมือ  
     319 341 มลพิษสิ่งแวดล้อม  
     319 342  ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม  
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     319 344  กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสยี  
     319 333  ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  
      319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม  
     319 442  ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม  
     319 452  พิษนิเวศวิทยา 
     319 492 โครงการวิจัย 
 
 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
     319 700  วิทยาระเบยีบวิธีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
     319 702  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
     319 741  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
     319 840  ของเสียอันตรายและการจดัการ  
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นางสาววังวร สังฆเมธาวี 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตร ี  วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2540 
ปริญญาโท  วท.ม. (ชีววิทยา)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2546 

 

ปริญญาเอก  Ph.D. (Conservation Ecology) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี        2552 
       พระจอมเกล้าธนบุร ี 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)    
  -  
3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

Robert B. Page, W. Sankamethawee, A.J. Pierce, K. A. Sterling, D. H. Reed, B. P. Noonan , T. 
Savini, G. A.  Gale.  2014.  High throughput sequencing enables discovery of 
microsatellites from the puff-throated bulbul (Alophoixus pallidus) and assessment 
of genetic diversity in Khao Yai National Park, Thailand.  Biochemical Systematics 
and Ecology 55: 176-183. http://dx.doi.org/10.1016/j.bse.2014.03.032 

  Round P. D., A.J. Pierce, C. Nualsri, and W. Sankamethawee. 2015. A record of Japanese 
LeafWarbler Phylloscopus xanthodryas in Thailand. BirdingASIA 23: 133-134.  

อ าพร แก้วแสงสุข, วังวร สังฆเมธาวี, Andrew J. Pierce, Trevor N. Petney, และ วีระชัย สายจันทา. 
2015. Genetic diversity in natural populations of the Scaly-breasted Munia 
(Lonchura punctulata). KKU Science Journal 43(4): 632-640.  

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  6  ปี 
5. ภาระงานสอน 

         5.1 ระดับปริญญาตรี 
   319 101   นิเวศวิทยา 
   319 102   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
   319  201   การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจดัจ าแนก 
   319  202   ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 
   319  321   นิเวศวิทยาของพืช 
   319  322   ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของพืช 
   319  312  ปฎิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   319  407  นิเวศวิทยาสัตว์ปีกและการอนุรักษ ์
   319  408  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตว์ปีกและการอนุรักษ์ 
   319  392  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม                                    
   319  425  นิเวศวิทยาวิวัฒนาการ                   
   319  492   โครงการวิจัย 

         5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
302 701   วิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบบูรณาการ 
319 700   วิทยาระเบียบวิธีวิการจัยด้านวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
319 701  หลักนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  319 810 นิเวศวิทยาวิเคราะห ์
  319 811 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม 
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นางสาววิรงรอง มงคลธรรม 

 
1.   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

 2.  ประวัติการศึกษา  
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 
ปริญญาโท วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 
M. Phil. M. Phil. (Environmental 

Science) 
Coventry University, UK 2553 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 
  3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

วิรงรอง มงคลธรรม.2558 เอกสารประกอบการสอนวิชาพลังงาน และการอนุรักษ์.ภาควิชาวิทยาศาสตร์  
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  3.2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 
  วิรงรอง มงคลธรรม. 2555. โครงการแนวทางการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พ้ืนที่เขื่อนจฬุาภรณ์ จ.                                  

ชัยภูมิ. รายงานการวิจัย. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  วิรงรอง มงคลธรรม. (2555). คู่มือและเสน้ทางท่องเท่ียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียวในเขต   
เทศบาลนครขอนแกน่. รายงานการวิจัย. ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิรงรอง มงคลธรรม และอนันตสทิธ์ิ ซามาตย์. 2557. ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตร เส้นทาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ. ภูพาน จ. สกลนคร. รายงานการวิจัย. ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิรงรอง มงคลธรรม, ชัญญา อภิปาลกุล, นพดล ตั้งสกลุ, อธิป อุทัยวัฒนานนท,์ บงกช เจนชัยภูมิ และเข็ม
ชาติ สมใจวงษ์. 2557. ศักยภาพและสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน. รายงานการวิจัย. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4.  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 16 ปี 
   5. ภาระงานสอน  

   ระดับปริญญาตรี 
    319 102  ปฏิบัติการนเิวศวิทยา 
    319 203  นิเวศวิทยาป่าไม้และการอนุรักษ ์
    319 231  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                 
    319 232  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม                 
    319 341  มลพิษสิ่งแวดล้อม                                           
    319 342  ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม    
    319 356  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือ่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    319 357  ปฏิบัติการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
    319 441  การจัดการสิ่งแวดล้อม                                    
    319 442  ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม   
    319 444  พลังงานและการอนรุักษ์ 
    319 445  ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรักษ์ 
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   319 491  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    319 492  โครงการวิจัย 
 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
    319 700  ระเบียบวิธีวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    319 702  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
    319 815  การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน 
    319 891  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 
  



- 94 - 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
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    ภาคผนวก 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก 5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่า
คะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1072/2550)  เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณ์
  การพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก 8 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบ
การประเมินผล การจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตัวบงชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนและเกณฑการประเมินประจ าป 

 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

● ● ● ● ● 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

● ● ● ● ● 

(3) มี ร า ยละ เอี ยดของรายวิ ช า  และ รายละ เอี ยดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

● ● ● ● ● 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

● ● ● ● ● 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

● ● ● ● ● 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

● ● ● ● ● 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

- ● ● ● ● 

(8) อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี )  ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

● ● ● ● ● 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

● ● ● ● ● 
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(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี 

● ● ● ● ● 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

- - - ● ● 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - ● 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป  9 10 10 11 12 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 8 8 8 9 10 

 
เกณฑการประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี ้ตวับงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ีที่ 
1-5) มีผลด าเนินการบรรลตุามเปาหมายและมีจ านวนตัวบงช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเปาหมาย ไม่นอยกวา 80 % ของตัวบงช้ี
รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 
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ภาคผนวก 9  รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(พ.ศ. 2555) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร 0951 
ระดับคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Bachelor of Science (Environmental Science) 
ปีที่เปิดสอน พ.ศ. 2545 
ปีที่ปรับปรุง (ทุกรอบ5ปี) ปรับปรุงล่าสุด ปีการศึกษา 2555 

ปรับปรุงรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2555 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 11 เดือน มกราคม  ปี 2555   การประชุมครั้งที่ 1/2555 
สกอ.รับทราบ วันที่ 15  เดือน พฤษภาคม  ปี  2559   
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123  ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002 

 
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร  (ปรัชญาของหลักสูตรโดยสังเขป/ประวัติการปรับปรุง พร้อม
เหตุผลของการปรับปรุงแต่ละครั้ง เป็นต้น) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เริ่มมีการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 
2534 โดยมีชื่อหลักสูตรว่าวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม และได้จัดตั้งภาควิชานิเวศวิทยา
สิ่งแวดล้อมข้ึนในปี 2535 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ได้แก่  

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ สาขานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือบริการวิชาการและการสอนวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือบริการวิชาการด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
ในปี 2536 มีนักศึกษารุ่นที่ 1 จ านวน 15 คน โดยเน้นพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาในการวางแผนแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปี 2540 ได้มีการเปลี่ยนชื่อภาควิชาจาก ภาควิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม เป็น ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2545 ท าการเพ่ิมเติมรายวิชาวิชาสห
กิจศึกษาเข้ามาในหลักสูตร และได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ. 2555 โดยจ านวนหน่วยกิตได้
เพ่ิมจากเดิม 123 หน่วยกิต เป็น 130 หน่วยกิต สาเหตุในการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละครั้งเพ่ือให้เนื้อหาการ
เรียนการสอนมีความทันสมัยและเฉพาะทางมากขึ้น  

ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ 

และประสบการณ์ในการอนุรักษ์คุณภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

 
 



- 126 - 

ผลการประเมิน หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2559  

 
ตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนนิงาน 
คะแนน 

 
(ระบุจ านวน/ร้อย

ละ) 

 หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป     

 การประกันคุณภาพระดับหลักสตูร     

 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 

 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 

 หมวดที่ 2 อาจารย์     

 การบริหารอาจารย ์     

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์  - 4 

 4.2 คุณภาพอาจารย ์  - 5 

  -   ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 60.00 5 

  -   ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 60.00 5 

  -   ผลงานวชิาการของอาจารย ์ 164.00 5 

 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย ์  - 4 

 หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต     

 นักศึกษา     

 3.1 การรับนักศึกษา  - 4 

 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  - 4 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  - 4 

 บัณฑิต     

 
2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  - 4.00 

 
2.2 
(1) 

การได้งานท าของบัณฑิต  - 5 

 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร     

 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร     

 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน     

 
5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร  - 4 
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5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  - 4 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน  - 4 

 
5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา  - 5 

 
6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ (6.1)  - 4 

 
คะแนนเฉลี่ย  (องคป์ระกอบ 2 - 6) 4.20 

 

 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต (ผู้ตอบแบบสอบถาม)     

 1. เพศ      
 

  

 
เพศ จ านวน ร้อยละ   

 
  

 
ชาย 2 25.00%      

 
หญิง 6 75.00%      

 
รวม 8 100.00%   

 
  

      
 

  

 2. สถานะ/ต าแหน่งปัจจุบันเป็น    
 

  

 
เพศ จ านวน ร้อยละ  

 
  

 1. ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 3 37.50%     

 2. ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง    1 12.50%     

 3. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง  0 0.00%     

 4. เพื่อนร่วมงาน 4 50.00%     

 

รวม 8 100.00
%  

 
  

      
 

  

 3. ลักษณะของหน่วยงาน    
 

  

 
เพศ จ านวน ร้อยละ  

 
  

 1. ภาคราชการ 3 37.50%     

 2. รัฐวิสาหกิจ 0 0.00%     

 3. เอกชน/องค์กรพัฒนา 5 62.50%     

 4. อื่นๆ เช่น มูลนิธิ, สมาคม 0 0.00%     
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รวม 8 100.00
%  

 
  

      
 

  

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต    

 การแปลผลค่าเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   

   3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก   

   2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง   

   1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย   

   1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด   

 ท่านเห็นว่าบัณฑิตที่ปฏิบัติงานร่วมกับท่านมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้อย่างไร   

 
คุณลักษณะ 

ค่าเฉลี่ย   ระดับ 

 x-bar (x̄)   ค่า S.D. 
คุณภา

พ 

 1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ     4.0000   มาก 

 

1.1 ความสามารถในการเรียนรู้งานในหน้าที่ 3.7500 0.7071 มาก 

 

1.2 ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4.1250 0.6409 มาก 

 

1.3  ความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 4.0000 0.7559 มาก 

 

1.4  มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าองค์ความรู้
ใหม่มาใช้พัฒนางานที่รับผิดชอบได้ 

4.1250 0.6409 มาก 

 2. ด้านทักษะทางปัญญา       4.1563   มาก 

 

2.1. ความสามารถด้านการวางแผน และการปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 4.0000 0.7559 มาก 

 

2.2. การจัดล าดับความส าคัญของงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  4.3750 0.5175 มาก 

 

2.3 ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  4.0000 0.5345 มาก 

 

2.4 ความสามารถในการตัดสินใจ 4.2500 0.8864 มาก 

 3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1500   มาก 

 

3.1 สามารถริเริ่มและการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอ่ืนๆ ของ
ตนเองได้โดยมีการแนะน าบ้างเล็กน้อย 

3.7500 0.4629 มาก 
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3.2 สามารถที่จะไว้วางในใจให้ท างานได้อย่างอิสระและท างานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จโดย
อาศัยการแนะน าปรึกษาแต่เพียงเล็กน้อย 

4.3750 0.5175 มาก 

 

3.3 สามารถท างานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2500 0.4629 มาก 

 

3.4 มีความสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 4.1250 0.6409 มาก 

 

3.5 มีความคิดสร้างสรรค์สามารถคิดแผนงานใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 4.2500 0.8864 มาก 

 

4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 4.1875 

 

มาก 

 

4.1 ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 4.2500 0.4629 มาก 

 

4.2 มีความสามารถในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือสืบค้นข้อมูล 4.5000 0.7559 มาก 

 

4.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการท างานและการติดต่อสื่อสาร 4.0000 0.7559 มาก 

 

4.4  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลข้อมูลของ
หน่วยงานได้ 

4.0000 0.7559 มาก 

 5. ด้านคุณธรรม และจริยธรรม         4.3750   มาก 

 

5.1 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานอย่างกระตือรือร้นและสมัครใจ 4.2500 0.4629 มาก 

 

5.2 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อบังคับของหน่วยงาน 4.7143 0.4880 มาก
ที่สุด 

 

5.3 รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน 4.5000 0.5345 มาก 

 

5.4 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 4.3750 0.5175 มาก 

 

5.5 มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม 4.2857 0.4880 มาก 

 

5.6 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 4.2500 0.4629 มาก 

 

5.7 มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น 4.2500 0.4629 มาก 

 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.1979 มาก 
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

1. บุคคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่จบสาขาดังกล่าว ประสิทธิภาพดีมาก (1) 
  

 

2. บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี สามารถร่วมงานกับเพ่ือนร่วมงานได้ดี ตั้งใจปฏิบัติงานดี 
(1) 

 

3. บัณฑิตควรมีความรอบรู้ในหลายด้าน ที่นอกจากสาขาที่ศึกษามาโดยตรงด้วยเพราะในการท างานจริงจ าเป็นต้องน า
ความรู้  

    จากหลายด้านมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (1)   

 4. มีความกระตือรือร้นในการท างานเป็นอย่างดี (1)     

 หมายเหตุ :        

 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต โดยที่ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ 20     

   จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 8     

   จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 35     

   คิดเป็นร้อยละ 22.86%     

         

 
ผลของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

Mean SD 

๑. หลักสูตร 
(๑) การจัดการศึกษาสอดคล้องกบัปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

3.85 0.71 

(๒) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสตูรอย่างชัดเจน 3.69 0.92 
(๓) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 

4.05 0.89 
(๔) หลักสตูรมคีวามทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.36 0.87 
(๕) วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 

3.59 0.85 
๒. อาจารย์ผู้สอน 

(๑) อาจารย์มคีุณวุฒิและประสบการณเ์หมาะสมกับรายวิชาที่สอน 
4.26 0.75 

(๒) อาจารยส์อน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  
3.82 0.68 

(๓) อาจารยส์นับสนุนส่งเสริมให้นกัศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
4.28 0.65 

(๔) อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 
4.28 0.72 
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 

Mean SD 

(๕) อาจารย์เป็นผู้มีคณุธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.38 0.71 
๓. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

(๑) ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 
3.49 0.64 

(๒) ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 
3.44 0.82 

(๓) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพยีงพอต่อนักศึกษา 
3.64 0.87 

๔. การจัดการเรียนการสอน 

(๑) การจัดการเรยีนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.92 0.70 

(๒) การใช้สื่อประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม 3.87 0.73 
(๓) วิธีการสอนส่งเสรมิให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรยีนรู ้ 4.03 0.81 
(๔) มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 

3.87 0.83 
(๕) มีการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมทักษะทางภาษาสากล 

3.69 0.89 
๕. การวัดและประเมินผล 

(๑) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.87 0.61 

(๒) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ท่ีก าหนดไวล้่วงหน้า 
3.79 0.66 

๖. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศกึษา 

(๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.00 0.86 

(๒) ด้านความรู ้ 4.08 0.70 

(๓)  ด้านทักษะทางปัญญา 4.08 0.66 

(๔) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.26 0.72 
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.72 0.79 

ความพึงพอใจในภาพรวมของหลักสูตร 
3.74 0.72 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ ท่ีอาจจะเปน็ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 1. น่าจะมีวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและกฏหมายสิ่งแวดล้อม 
 2. เพิ่มเติมวิชาทางด้านมลพิษให้มากข้ึน อาจจะมีการแบ่งเป็นมลพิษน้ า อากาศ ขยะและกากของเสีย เป็นต้น 
 3. เพิ่มเติมการเรยีนการสอนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 4. เพิ่มสื่อการสอนที่ทันสมัยขึ้น เช่น วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (facebook, youtube) และเว็ปไซต์ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
เรียนให้มากข้ึน 
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ภาคผนวก 10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 
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ภาคผนวก 11 เปรียบเทียบรายละเอียดข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง 

 
 
 
 



 

 
เปรียบเทียบรายละเอียดข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง 

 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร  
หลักสตูรฝึกงานไม่น้อยกว่า           140    หน่วยกิต 
หลักสตูรสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า     140    หน่วยกิต 

1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร    ไม่น้อยกว่า    130    หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมขึ้น 

2. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงสร้างหลักสูตร  
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หลักสตูรใหม ่

- ปรับแกร้ายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเดมิที่มีอยู่ โดย
ใช้รายวิชาจากหลักสตูรศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และคณะวทิยาศาสตร ์
- เพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาบังคบั  
- แยกหมวดวิชาเฉพาะดา้นเป็นหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
โดยนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้จะต้องมีเกรดใน
หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเกินกว่า 2.0     
- แยกหมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
- ปรับปรุงเนื้อหาในหมวดวิชาเฉพาะด้านและวิชา
เลือกให้มีความทันสมัยและมีความเฉพาะทางมาก
ยิ่งข้ึน และเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือกเพิ่มขึ้น 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 104 หน่วยกิต 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
   2.2.1 วิชาวิทยาศาตร์พื้นฐาน  ก.กลุ่มวิชาบังคับ เลือกเรียนแผนโครงการวิจัย 82 หน่วยกิต 

      2.2.1.1 กลุ่มวิชาแกน 29 หน่วยกิต                      เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา 86 หน่วยกิต 
      2.2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะดา้น 15 หน่วยกิต  ข. กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนแผนโครงการวิจัย 12 หน่วยกิต 
   2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 42 หน่วยกิต                       เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต 
      2.2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม 11 หน่วยกิต   
      2.2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม 15 หน่วยกิต   
      2.2.2.3 กลุ่มวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม 12 หน่วยกิต   
      2.2.2.4 - กลุ่มการวิจยัและจริยธรรม 4 หน่วยกิต   
   2.2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่นอ้ยกว่า    
                  - แผนฝึกงาน 15 หน่วยกิต   
                  - แผนสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต   
   2.2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกจิศึกษา         
                  - แผนฝึกงาน 3 หน่วยกิต   
                  - แผนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต   
2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
3.1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปประกอบด้วย 30 หน่วยกิต 3.1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปประกอบด้วย 30 หน่วยกิต เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดนีแ้ละเพ่ิมจ านวน

หน่วยกิต 
เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาการสือ่สารและ                  

1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 12 หน่วยกิต 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
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000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6)     การเรียนรูด้้วยตนเอง (ส านักวิชาศึกษาทั่วไป)       
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (พ.ศ. 2558) และเพิ่ม    
รายวิชา  411 224 ตามข้อบังคับของหลักสูตร 
 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 000 108 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
000 160 คอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลย ี 0(0-0-0) 000 160 คอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลย ี 0(0-0-0) 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ 6 หน่วยกิต เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ            

คณิตศาสตร์กลุม่วิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
(ส านักวิชาศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 
2558) และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปท่ีคณะเปิดสอน 

000 145 ภาวะผู้น าและการจดัการ 3(3-0-6)   000 130 ทักษะการเรียนรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) หรือ 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญัหา 3(3-0-6) 

  000 XXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห ์
และวิพากษ์ 

3(3-0-6)  

     
3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 12 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาคุณธรรม จรยิธรรม คณุค่าของชีวิตในสังคม 6 หน่วยกิต  
000 174 ทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6)  000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6)  
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) หรือ 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6)  

*SC001 001  วิทยาศาสตร์จากภมูิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 000 XXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม  3(3-0-6)  
*SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6)   คุณค่าของชีวิตในสังคม   
     
  4) กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภมูิปัญหา 3หน่วยกิต  
  000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6)  
  หรือ 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
  5) กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรบัตัวในยุค 

โลกาภิวัฒน์ 
3 หน่วยกิต  

  000 145 ภาวะผู้น าและการจดัการ 3(3-0-6)  
  หรือ 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์ 3(3-0-6)  
     
4.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 104 หน่วยกิต 4.รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ    
  4.1 หมวดวิชาเฉพาะ   
4.1. วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 29 หน่วยกิต ก.วิชาบังคับ      แผนโครงการวิจัย 79 หน่วยกิต  
                      แผนสหกิจศึกษา 83 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมขึ้น 
**SC101 001  ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 311 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
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**SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา ลดช่ัวโมงเรยีน 
**SC101 003 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 311 103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
**SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1)  311 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2)  เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา ลดช่ัวโมงเรยีน 
**SC201 001 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)  312 101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)  เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
**SC201 002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-2) 312 102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชาและเงื่อนไขรายวิชา 
**SC201 003 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)  312 103 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)  เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
**SC201 004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-2) 312 104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชาและเงื่อนไขรายวิชา 
**SC401 203 แคลคลูัสส าหรบัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 314 123 แคลคลูัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
**SC401 204 แคลคลูัสส าหรบัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 314 124 แคลคลูัสส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
**SC501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 315 106 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
*SC501 003 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2)  -  รายวิชาใหม ่
411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 2 

3(3-0-6) 
 

-  รายวิชาใหม ่

4.2 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต    
**SC201 101 เคมีอินทรียเ์บื้องตน้ 3(3-0-6) 312 112 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
**SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1(0-3-2) 312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พืน้ฐาน 1(0-3-0) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชาและเงื่อนไขรายวิชา 
**SC602 002 สถิติพื้นฐาน      3(3-0-6) 316 202 สถิติขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
  316 231 สถิติทางชีววิทยา 3(2-2-6) ลดรายวิชา 
  317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
  317 212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
**SC803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 318 305 ชีวเคม ี 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
**SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 318 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-0) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
**SC902 241 เคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

3(3-0-6)  
 

319 241 การใช้สารเคมีและเครื่องมือ 2(2-0-4) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชาและรายละเอียดรายวิชา 

**SC902 242 ปฏิบัติการเคมีวเิคราะห์ ความปลอดภัย
และมาตรฐานห้องปฏบิัติการ 

1(0-3-2)  319 242 ปฏิบัติการการใช้สารเคมีและเครื่องมือ 1(0-3-2) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา รายละเอียดรายวิชาและเพิ่ม
หน่วยกิต 

4.3 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 42 หน่วยกิต    
   4.3.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสิ่งแวดล้อม 11 หน่วยกิต    
**SC901 101  นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 319 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและรายละเอียดรายวิชา 
**SC901 102  ปฏิบัติการนเิวศวทิยา 1(0-3-2) 319 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและรายละเอียดรายวิชา 
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**SC902 201  ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
การอนุรักษ ์

2(2-0-4) 
 

319 201 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
            และการจัดจ าแนก 

3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั ช่ือวิชา และรายละเอียด
รายวิชา และลดหน่วยกติ 

**SC902 202  ปฏิบัติการความหลากหลายทาง                   
ชีวภาพและการอนรุักษ ์

2(0-6-3) 
 

319 202 ปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลาย 
           ทางชีวภาพและการจัดจ าแนก 

2(0-6-4) 
 

รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั ช่ือวิชา รายละเอียดรายวิชา 

**SC902 231  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 319 231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
  319 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) ลดรายวิชา 
   4.3.2 กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 หน่วยกิต    
**SC902 243  มลพิษสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 319 341 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและลดหนว่ยกิต เนื้อหา

บางส่วนแยกเป็น SC903 331 
**SC902 244  ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 319 342 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 
1(0-3-2) 

 
รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและลดหนว่ยกิต เนื้อหา
บางส่วนแยกเป็น SC903 332 

*SC903 331   มลพิษทางน้ า 2(2-0-4) -  ย้ายมาจากวิชาเลือกเฉพาะด้าน 
*SC903 332  ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า 1(0-3-2) -  ย้ายมาจากวิชาเลือกเฉพาะด้าน 
*SC903 340 กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 2(2-0-4) -  รายวิชาใหม ่
*SC903 341  ปฏิบัติการกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 1(0-3-2) -  รายวิชาใหม ่
*SC904 446  เทคโนโลยสีะอาด 3(3-0-6) -  รายวิชาใหม ่
*SC904 447  การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -  รายวิชาใหม ่
   4.3.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 12 หน่วยกิต    
**SC903 311  นิเวศวิทยาภาคพืน้และระบบ    

สารสนเทศภมูิศาสตร ์
2(2-0-4) 319 311 นิเวศวิทยาภาคพื้นโดยเทคนิคการรับรู ้

            ระยะไกล 
2(2-0-4) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั ช่ือและรายละเอยีดวิชา  

 
**SC903 312  ปฏิบัติการนเิวศวทิยาภาคพื้นและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร ์
1(0-3-2) 

 
319 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพื้นโดยเทคนิค 
            การรับรู้ระยะไกล 

1(0-3-2) 
 

รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั ช่ือและรายละเอยีดวิชา 
 

**SC903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ 

3(3-0-6)  
 

319 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
           และสุขภาพ 

3(3-0-6) 
 

รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 

**SC903 351 หลักเศรษฐศาสตรส์ าหรับ
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2(2-0-4)  
 

319 351 หลักเศรษฐศาสตรส์ าหรบันักสิ่งแวดล้อม 
 

2(2-0-4) 
 

รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั  

**SC904 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 319 441 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและค าอธบิายรายวิชา  
**SC904 442 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 319 442 ปฏิบัติการการจดัการสิง่แวดล้อม     1(0-3-2)  รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและค าอธบิายรายวิชา 
   4.3.4 วิชาการวิจัยและจริยธรรม 4 หน่วยกิต    
**SC903 392 วิทยาระเบียบวิธีวจิัยส าหรับ         1(0-3-2) 319 392 วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั  
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                  วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 
**SC904 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 319 491 สัมมนา 1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั  
**SC904 492 โครงการวิจยั 2(0-6-4) 319 492 โครงการวิจยั 2(0-6-4) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั  
-  322 232 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-5 ตัดออกไปเป็นวิชาเลือก 
4.4 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกจิศกึษา     
แผนฝึกงาน 3 หน่วยกิต    
**SC903 099   การฝึกงาน 3(0-9-5) 319 099 การฝึกงาน 0(0-0-0) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั และเพิ่มหน่วยกิต 
แผนสหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต    
**SC904 495  สหกิจศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์  

สิ่งแวดล้อม 
6(0-18-9) 319 391 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
1(0-3-2) ย้ายไปเป็นวิชาเลือกเฉพาะด้าน 

  319 495 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 6(0-18-9) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
4.5. วิชาเลือกเฉพาะด้าน  ข. วิชาเลือก     
แผนฝึกงาน 15 หน่วยกิต แผนโครงการวิจัย  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
แผนสหกิจศกึษา 12 หน่วยกิต แผนสหกิจศกึษา     ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  
เลือกเรยีนจากรายชื่อวิชาต่อไปนี้ หรือท่ีประกาศเพิ่มเติม
ภายหลัง 

 เลือกเรยีนจากรายชื่อวิชาต่อไปนี้ หรือท่ีประกาศเพิ่มเติม
ภายหลัง 

  

**AG002 203 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-2) 110 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
110 321 แมลงและสิ่งแวดล้อม 3(2-3-2) 110 321 แมลงและสิ่งแวดล้อม 3(2-3-2) รายวิชาเดมิ 
112 341 การจัดการทรัพยากรทีด่ินแบบบูรณาการ 3(3-0-3) 112 341 การจัดการทรัพยากรทีด่ินแบบบูรณาการ 3(3-0-3) รายวิชาเดมิ 
112 462 จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน 3(2-3-2) 112 462 จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน 3(2-3-2) รายวิชาเดมิ 
**AG173 371 การจัดการอนุรักษส์ัตว์ป่า 3(2-3-5) 117 409 การจัดการการสงวนสัตว์ป่า 3(2-3-3) รายวิชาเดมิ 
**AG183 104   หลักนิเวศวิทยาทางน้ า 3(2-3-5) 118 315 หลักนิเวศวิทยาทางน้ า 3(2-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและรายละเอียดรายวิชา 
  118 428 วิทยาแพลงก์ตอน 3(2-3-2) ตัดรายวิชาออก 
**EN613 301  การจัดการขยะและเทคโนโลย ี 4(3-3-3) 196 331 การจัดการขยะและเทคโนโลย ี 4(3-3-3) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**EN613 403  การป้องกันมลพษิจากอุตสาหกรรม 3(3-0-3) 196 341 การป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-3) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
-  196 342 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-3) ตัดรายวิชาออก 
196 343 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สขุภาพและความ
ปลอดภัย 

3(3-0-3) 
 

196 343 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สขุภาพและความ
ปลอดภัย 

3(3-0-3) 
 

รายวิชาเดมิ 
 

196 412 การจัดการคณุภาพน้ า 3(3-0-3) 196 412 การจัดการคณุภาพน้ า 3(3-0-3) รายวิชาเดมิ 
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196 420 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-3) 196 420 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-3) รายวิชาเดมิ 
 3(3-0-3) 196 421 การจัดการคณุภาพอากาศและการออกแบบ 3(3-0-3) ตัดรายวิชาออก 
EN614202 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-3) 196 422 การจัดการคณุภาพอากาศ 3(3-0-3) รายวิชาเดมิ เปลีย่นรหสัวิชา 
196 423 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่น 3(3-0-3) 196 423 มลพิษทางเสยีงและการควบคุม 3(3-0-3) รายวิชาเดมิ 
**EN614 502  การจัดการของเสยีอันตราย  196 452 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-3) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
  311 320 พืชน้ า 3(3-0-6) ตัดรายวิชาออก 
  311 321 ปฏิบัติการพืชน้ า 1(0-3-0) ตัดรายวิชาออก 
  311 385 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 3(3-0-6) ตัดรายวิชาออก 
  311 404  ชีววิทยาระดับโมเลกลุ 3(3-0-6) ตัดรายวิชาออก 
**SC112 303  สัตว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง 3(3-0-6) 311 270 สัตววิทยาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั ช่ือ และรายละเอียดวิชา 
**SC112 304  ปฏิบัติการสัตวไ์มม่ีกระดูกสันหลัง  1(0-3-2) 311 271 ปฏิบัติการสตัววิทยาสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั ช่ือ และรายละเอียดวิชา 
**SC112 401 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 311 406 ชีววิทยาทางทะเล 1(0-3-0)  รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั  
**SC112 402  ปรสิตวิทยา 3(3-0-6) 311 484 ปาราสติวิทยา 2(2-0-0) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั และรายละเอียดวิชา 
**SC112 403   ปฏิบัติการปรสติวิทยา 1(0-3-2) 311 485 ปฏิบัติการปาราสิตวิทยา 3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั และรายละเอียดวิชา 
  312 361 เคมสีิ่งแวดล้อม 3(3-0-0) ตัดรายวิชาออก 
**SC332 002  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า 3(2-3-5) -  ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
**SC702 101 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) -  ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
**SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-3) -  ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
**SC714 505  จุลชีววิทยาทางสิง่แวดล้อม         2(2-0-4) 317 451 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอ้ม 2(2-0-2) รายวิชาเดมิเปลีย่น รหสัและรายละเอียดรายวิชา 
**SC714 506  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 317 452 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-3) รายวิชาเดมิเปลีย่น รหสัและรายละเอียดรายวิชา 
**SC713 501   จุลชีววิทยาทางน้ า 2(2-0-4) 317 453 จุลชีววิทยาทางน้ า 2(2-0-2) รายวิชาเดมิเปลีย่น รหสัและรายละเอียดรายวิชา 
**SC713 502   ปฏิบัติการจลุชีววิทยาทางน้ า 1(0-3-2) 317 454 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ า 1(0-3-3) รายวิชาเดมิเปลีย่น รหสัและรายละเอียดรายวิชา 
**SC903 321   พฤกษนิเวศวิทยา 3(3-0-6) 319 321 นิเวศวิทยาของพืช 2(2-0-4) รายวิชาเดมิเปลีย่นช่ือวิชา รหัสและรายละเอียด

รายวิชา 
**SC903 322 ปฏิบัติการพฤกษนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 319 322 การปฏิบตัิการนิเวศวิทยาของพืช 1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 323  นิเวศวิทยาของสตัว์ 2(2-0-4) 319 323 นิเวศวิทยาของสัตว ์ 2(2-0-4) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว ์ 1(0-3-2) 319 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว์ 1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 325 การควบคุมโดยชีววิธี 3(3-0-6) 319 325 การควบคุมโดยชีววิธี 3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 326 ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธี 1(0-3-2) 319 326 ปฏิบัติการการควบคมุโดยชีววิธี 1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
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  319 331 มลพิษทางน้ า 2(2-0-4) ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 
  319 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ า 1(0-3-2) ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ 
**SC903 327 ปักษีวิทยา    3(3-0-6) 319 401 ปักษีวิทยา                                        1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและรายละเอียดวิชา 
**SC903 328 ปฏิบัติการปักษีวิทยา    1(0-3-2) 319 402 ปฏิบัติการปักษีวิทยา                   3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและรายละเอียดวิชา 
**SC903 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 319 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม 2(2-0-4) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสีย 
                    อุตสาหกรรม 

1(0-3-2) 319 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสีย 
อุตสาหกรรม 

1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
 

**SC903 335  หลักมลูมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 319 335 หลักมลูมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 336  ปฏิบัติการหลักมลูมลพิษทางอากาศ 1(0-3-2) 319 336 ปฏิบัติการหลักมูลมลพษิทางอากาศ 1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 

**SC903 337  ดินเสื่อมและมลพษิทางดิน 2(2-0-4) 319 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 2(2-0-4) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 338  ปฏิบัติการดินเสื่อมและมลพิษทางดิน       1(0-3-2) 319 338  ปฏิบัติการดินเสื่อมและมลพิษทางดิน            1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 339  มลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 319 339  มลพิษทางอากาศ        3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
*SC903 344  กระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัดน้ า          

เสีย                                                  
3(3-0-6) -  รายวิชาใหม ่

 
*SC903 345   กระบวนการทางกายภาพและเคมีในการ           

บ าบัดน้ าเสีย                                            
3(3-0-6) 

 
-  รายวิชาใหม ่

**SC903 352  ชีววิทยาสิ่งแวดลอ้ม                           3(3-0-6) 319 352 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                             3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 353  ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม              1(0-3-2) 319 353 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC903 354  กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม 3(3-0-6) 319 443 กฎหมายสิ่งแวดล้อม                    3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
*SC903 356   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                       
1(0-3-2) 

 
-  รายวิชาใหม ่

 
*SC903 357   ปฏิบัติการการจดัการทรัพยากรธรรม 

  ชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                             
1(0-3-2) 

 
-  รายวิชาใหม ่

 
**SC903 391  การเตรียมความพร้อมส าหรับ 
สหกิจศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม                 

3(3-0-6) 
 

-  ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
 

**SC904 411  นิเวศวิทยาของสตัว์ป่าและการอนุรักษ์     3(3-0-6) 319 403 นิเวศวิทยาของสัตว์ป่าและการอนุรักษ์       1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและรายละเอียดวิชา 
**SC904 412  ปฏิบัติการนเิวศวทิยาของสัตว์ป่าและ

การอนุรักษ์                                                
1(0-3-2) 319 404 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าและการ

อนุรักษ ์
3(3-0-6)  

 
รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและรายละเอียดวิชา 
 

*SC904 413   นิเวศวิทยาของนกและการอนรุักษ์            3(3-0-6) -  รายวิชาใหม ่
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*SC904 414  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของนกและการ
อนุรักษ์                                                     

1(0-3-2) -  รายวิชาใหม ่

**SC904 421  หลักนิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6) 319 421 หลักนิเวศวิทยามนุษย์                 1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC904 422  นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะน า                    3(2-3-6) 319 422 นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นแนะน า   3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
*SC904 425   นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ                     3(3-0-6) -  รายวิชาใหม ่
*SC904 426   ปฎิบัติการนิเวศวทิยาเชิงวิวัฒนาการ        1(0-3-2) -  รายวิชาใหม ่
**SC904 444  พลังงานและการอนุรักษ์                       3(3-0-6) 319 444 พลังงานและการอนุรักษ์                2(2-0-4) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั และเพิ่มหน่วยกิต 
**SC904 445  ปฏิบัติการพลังงานและการอนรุักษ์          1(0-3-2) 319 445 ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรักษ์          1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC904 451  นิเวศเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะน า                  3(3-0-6) 319 451 นิเวศเศรษฐศาสตร์              3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสัและชื่อวิชา 
**SC904 452  พิษนิเวศวิทยา                                   3(3-0-6) 319 452 พิษนิเวศวิทยา                                    3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC904 453  การบ าบัดของเสียทางชีววิทยา        2(2-0-4) 319 453 การบ าบัดของเสียทางชีววิทยา           2(2-0-4) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
**SC904 454  ปฏิบัติการการบ าบัดของเสียทาง
ชีววิทยา                                 

1(0-3-2) 
 

319 454 ปฏิบัติการการบ าบดัของเสียทางชีววิทยา   1(0-3-2) 
 

รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
 

*SC904 456 การพัฒนาสังคมชนบทและความเป็น
เมือง และการจัดการสิ่งแวดล้อม                             

3(3-0-6) -  รายวิชาใหม ่
 

**SC904 494  ปัญหาพิเศษ                                   1(0-3-2) 319 494 ปัญหาพิเศษ                                      1(0-3-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 
512 301  อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า 3(3-0-6) 512 301 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                      2(2-0-4) รายวิชาเดมิ 
  512 302 นิเวศวิทยาและสุขภาพมนุษย์             1(0-3-2) ตัดรายวิชาออก 
  512 408 เทคโนโลยีน้ าเสีย                           3(3-0-6) ตัดรายวิชาออก 
664 103  น้ าบาดาลเบื้องต้น             3(3-0-0) 664 103 น้ าบาดาลเบื้องต้น     3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั  
694 102  วิทยาศาสตร์ของโลก                             3(3-0-0) 694 102 วิทยาศาสตร์ของโลก                       3(3-0-6) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั  
962 100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                       2(2-0-0) 962 100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                           2(2-0-0) รายวิชาเดมิ 
962 281  เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม                         3(3-0-2) 962 281 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                  3(3-0-6) รายวิชาเดมิ 
**EC112 015 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ              3(3-0-6) 962 381 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ       3(3-0-2) รายวิชาเดมิเปลีย่นรหสั 

5.รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสร ี

5.1 วิชาเลือกเสรี                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

5.รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสร ี

5.1 วิชาเลือกเสรี                                   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

คงเดิม ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาระดับปรญิญา
ตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามความ
สนใจและความถนัดของตนเอง 

* รายวิชาใหม่ ** รายวิชาที่มีการปรับปรุง   

 


