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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย 
01-001-103  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการส่ือสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียนประเภทตาง ๆ  

Basic Thai language usage; language and communication; language skills, listening, 
speaking, reading and writing 
 
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Thai for Business Communication 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการส่ือสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางธุรกิจ 
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ 

General knowledge and concepts of business communication; principles of business 
letter writing; types of business letters; business-related reports and projects 
 
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ      3(3-0-6) 
  Thai for Presentation 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับภาษาไทย ความรูท่ัวไปในการนําเสนอ องคประกอบการ
นําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกส่ือ
โสตทัศนูปกรณ 

Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of 
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids 
selection 
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01-001-109 วรรณคดีไทย         3(3-0-6) 
Thai Literature 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย  ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก 
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก 

Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and 
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature 
 
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชพี       3(3-0-6) 

Thai Writing for Profession 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การเขียนคํา
ขวัญและโฆษณา  
  Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects; 
articles; slogan and advertisements 
 
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
01-002-101  ภาษาอังกฤษ 1        3(3-0-6) 
   English 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว  การ
บรรยายบุคคล การบรรยายส่ิงของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่  การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต  
  Basic English language usage of expressions and structures; greetings and 
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing 
past events; describing future plans and predictions 
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01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6) 
  English 2 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

การใชภาษาระดับสูงข้ึนเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 
ไดแก การเปรียบเทียบ ข้ันตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเง่ือนไข ขาว
หนังสือพิมพ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ 
  Upper level of English language usage for different situations: comparison; 
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study 
application 
 
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค       3(3-0-6) 
  Technical English 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  การใชภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเร่ือง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การ
เปรียบเทียบ ข้ันตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ  
  English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-
related expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; 
instructions; notice and labels; process description and abstracts 
 
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ       3(3-0-6) 
  English for Career 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน   การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมาย
และการตัดสินใจทําธุรกิจ    การตอวาและการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจ   การตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน   ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม 
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   English language communication skills for various careers; meeting people; 
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services; 
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking 
progress on work; understanding language and culture 
 
01-002-211  การอานภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
   English Reading 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท องคประกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบท่ีชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน 
  Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components and 
sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main ideas and 
reading techniques    
 
01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
                       English Listening 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค  การฟงบทสนทนา  การฟงระดับยอหนา  การฟงบทความและตอบคําถาม  ทักษะการฟง
เพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง 
  Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening 
simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the questions; 
listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques 
 
01-002-217  ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
        Industrial English 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ทักษะการใชภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอุตสาหกรรมเบ้ืองตน การบรรยายเคร่ืองมือและ
วิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอม
และบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ  การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ  การบันทึกรายงาน 
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  Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and tool 
using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance forms; 
expressing opinions in industrial areas; writing down the reports 
 
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
  English Conversation 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกท่ีตั้งและ
ทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ  
  Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture: 
greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and offers; 
thanking and apologizing 
 
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
  English for Communication in Daily Life 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอส่ือสารในสถานการณตางๆ  
การจองต๋ัวและการจองหองพัก การส่ังอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล  
การนัดหมาย 
  English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving tickets 
and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information; presenting 
information; and making an appointment 
  
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน        3(3-0-6) 

Fundamental of Chinese      
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ทักษะภาษาจีนเบ้ืองตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนข้ันพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนส้ันๆ    การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปน
ภาษาจีนอยางพอเขาใจได 
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Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and 
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading short 
messages; making a summary and answering questions understandably 
 
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1       3(3-0-6)  

Chinese for Communication 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

คําศัพทและสํานวนท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการ
ส่ือสารกับบุคคลท่ัวไปไดอยางเหมาะสม  
  Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to communicate 
with other people appropriately       

 
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1       3(3-0-6) 

Chinese to Thai Translation 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย  
รวมท้ังเรียนวิธีการแปลปากเปลา 
  Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into Thai 
and learning how to translate orally 
 
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2        3(3-0-6) 

Chinese to Thai Translation 2 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจนีเปนไทย 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

หลักวิชาการแปลชั้นสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ   การแปลเชิงธุรกิจ  
วิธีการแปลปากเปลา  

Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;   
how to translate orally 
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ก.3 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร 
01-003-101 มนุษยกับสังคม        3(3-0-6) 
  Man and Society 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม 
การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปญหาสังคม 
  Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society; social 
organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems 
 
01-003-102 มนุษยสัมพันธ        3(3-0-6) 
  Human Relations 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร  การส่ือสารกับมนุษยสัมพันธ  มนษุยสัมพนัธ
ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย   และหลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ 
  Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and 
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human 
relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship 
 
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย         3(3-0-6) 

 Research Methodology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบ้ืองตน 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ข้ันตอนสําคัญ
ของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย   และรายงานการวิจัย 

Introduction to research; objectives and types of research; research process and 
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and 
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing 
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01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม      3(3-0-6) 
  Life and Social Skills 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคล  
กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities;    
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and 
professional ethics 
 
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ        3(3-0-6) 

 Society and Economy 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูท่ัวไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา 
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ 
 General knowledge of economic society; the development of economic system and 
pricing,  economic institution; social and economic development; economic cooperation at various 
levels 

 
01-003-106 สังคมกับการปกครอง        3(3-0-6) 

 Society and Government 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของ
ไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  

General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government 
and politics institution; political participation 
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01-003-107 สังคมกับส่ิงแวดลอม       3(3-0-6)  
 Society and Environment 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความสําคัญของสังคมกับส่ิงแวดลอม แนวความคิดพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม มลพิษส่ิงแวดลอม การจัดการส่ิงแวดลอม 
 Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural 
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management 
 
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 

Sufficiency Economy Philosophy 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ   เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการท่ี
ดี  การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and 
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy 
philosophy and good governance management; self-immunity protection from socioeconomic, 
application of  sufficiency economy philosophy 
 
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชพี      3(3-0-6)  

 Law and Professional Ethics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผู
ประกอบวิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการตระหนักเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with 
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility; 
case study related to realization on professional ethics 
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01-003-112 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  
 ASEAN Studies 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุม
ประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน 
เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความม่ันคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดาน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 
  Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of 
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN 
charter; goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development in 
the ASEAN region 
 
01-003-113 สันติศึกษา        3(3-0-6)  

 Peace Studies 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ   การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 

Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and 
violence in family, community, nation and international level; non-violence management for conflict 
resolution 
 
01-004-101  สารสนเทศและการศึกษาคนควา      3(3-0-6) 
  Information and Study Skills 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร 
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเคร่ืองมือชวยคน การศึกษาคนควา 
การอางอิง และบรรณานุกรม 

General knowledge of information; information resources; storage systems for 
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools; study 
skills; citation and bibliography 
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01-004-103  จิตวิทยาท่ัวไป        3(3-0-6) 
   General Psychology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม ส่ิงแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย 
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 
   Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of 
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional 
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior 
 
01-004-106 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
  Thai Studies 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ลักษณะ
ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว  ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ 

Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai 
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom 
 
01-004-108  การพัฒนาบุคลิกภาพ       3(3-0-6) 
   Personality Development 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ 
และการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ 
   Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality; 
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relationship and 
personality; perfect personality development 
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01-004-109 พฤติกรรมมนษุยกับการพัฒนาตน     3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ   การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและส่ือสารเพ่ือสรางมนุษย
สัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 

Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work 
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human 
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement 
  
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 
02-001-101  คณิตศาสตรพืน้ฐาน         3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ  การเรียงสับเปล่ียนและการ
จัดหมู ความนาจะเปนเบ้ืองตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม 

Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and 
combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series 
 
02-001-103  สถิติเบื้องตน   3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม 
การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการ
ทดสอบสมมติฐาน 

Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random 
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing 
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02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต 
พื้นท่ีและปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบ้ียและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี 
ตรรกศาสตรเบ้ืองตนและการใหเหตุผล และความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ 

Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and application; 
area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax and income tax; 
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics 
 
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย 

Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; energy; 
electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life; evolution and 
human genome 

 
02-002-104 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูพื้นฐานทางส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษส่ิงแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles 
and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural resources and 
environment; environmental impact assessment and environment management 
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ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
 
01-005-101 พลศึกษา        1(0-2-1) 
 Physical Education 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวล
กาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
 General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index; 
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health 
 
01-005-116 ลีลาศ        1(0-2-1) 
 Social Dance 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับลีลาศ   กฎ ระเบียบ  และมารยาทของลีลาศ  รูปแบบของลีลาศฝก
ทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ 

General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social dance; 
practice of social dance 

 
01-005-124 กีฬาประเภททีม        1(0-2-1) 
 Team  Sports 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภททีม  การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

General knowledge of team sports; training team sports; building physical fitness; 
rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management of team 
sports; sports injuries and first aid 
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01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล        1(0-2-1) 
 Individual Sports 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล   การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล  การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

General knowledge of individual sports; training individual sports; building physical 
fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition 
management of individual sports; sports injuries and first aid 

 
01-006-101 นันทนาการ        1(0-2-1) 
 Recreation 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรู ทั ่วไปเกี ่ยวกับนันทนาการ  ความหมายและความสําคัญ  ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
การฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 
  General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of 
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 
courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities 
 
01-006-105 นันทนาการเพือ่การฝกอบรม      1(0-2-1) 
 Recreation  for Training Courses 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 

ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํา
นันทนาการในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการ
เลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ 

General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; 
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses; 
appropriate recreational activities for training courses 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
ข. 1 กลุมวิชาแกน 
 
02-311-106  แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
 Calculus 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอดิศัย  การประยุกต
ของอนุพันธ  ปริพันธและเทคนิคของการหาปริพันธ   ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต 
 Functions, limits and continuity; differentiation of transcendental and algebraic 
functions; application of derivative, integration and techniques of integration; definite integral and its 
application 
 
02-311-112 หลักสถิติ      3(3-0-6) 
 Principles of Statistics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง และการแจกแจงของ
ตัวอยางสุม การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบขอมูลท่ีอยูในรูปความถ่ี การวิเคราะห
ความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ 
 Probability distribution of random variables; random sampling; random sampling 
distribution; estimation; test of hypothesis; test of frequency data; analysis of variance; regression and 
correlation analysis 
 
02-411-101 หลักเคมี      3(3-0-6) 
 Principles of Chemistry 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเคมี  โครงสรางอะตอมและระบบพิริออดิก  พันธะเคมี  สารละลาย 
จลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี  กรด  เบส  เกลือ และเคมีอินทรีย 
  Fundamental chemistry; atomic structure and periodic system; chemical bond; 
solution; chemical kinetics and chemical equilibrium; acid-base; salt and organic chemistry 
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02-411-102 ปฏิบตัิการหลักเคมี      1(0-2-1) 
 Principles of Chemistry Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-411-101 หลักเคมี 
  เทคนิคการใชเคร่ืองมือและอุปกรณทางเคมี การทดสอบสมบัติบางประการของธาตุ
และอิออน  การทดสอบสารประกอบอิออนิกและสารประกอบโควาเลนต  การทดลองเรื่องสารละลาย  
การทดลองเร่ืองจลนศาสตรเคมีและสมดุลเคมี  การทดลองเร่ือง กรด เบส เกลือ และการทดสอบสมบัติ
ของสารอินทรีย 
  Chemical instruments and equipment techniques; elemental properties of ions and 
elements testing; ionic compounds and covalent compounds testing; experiments of solution; 
chemical kinetics and chemical equilibrium; acid - base, salt and organic compounds testing 
 
02-511-101 หลักฟสิกส      3(3-0-6) 
 Principles of Physics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 เวกเตอรและแรง การเคล่ือนท่ีและกฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การดลและโมเมนตัม 
งานและพลังงาน กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน คล่ืน แสงและเสียง 
 Vectors and force; motion and Newton’s law of motion; impulse and momentum; 
work and energy; mechanical fluids; heat and basic thermodynamics; waves; light and sound 
 
02-511-102 ปฏิบตัิการหลักฟสิกส    1(0-2-1) 
 Principles of Physics Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-511-101 หลักฟสิกส 
 เวกเตอรและแรง การเคล่ือนท่ีและกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การดลและโมเมนตัม 
งานและพลังงาน กลศาสตรของไหล ความรอน และอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน คล่ืน แสงและเสียง 
  Vectors and force; motion and Newton’s law of motion; impulse and momentum; 
work and energy; mechanical fluids; heat and basic thermodynamics; waves; light and sound 
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02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 
 Preparation for Co-operative Education 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การ
เลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การ
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะ
หนาและการตัดสินใจ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสืบคนขอมูล 
 Basic knowledge of cooperative education processes, principles of job application  
letter writing; how to select working places; how to pass a job interview; organizational culture; 
personality development; professional ethics; virtue and morality; labour law; social security; 5S 
activities; quality assurance and safety standards; English for communication; report writing; 
presentation; planning skills; analytical skills; problem solving and decision making skills; generation 
of knowledge using information technology; IT law and information retrieval 
 
ข.2 กลุมวิชาชพีบังคับ 
 
02-412-103 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-411-101 หลักเคมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 สารประกอบอินทรีย สารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบแอลคิลเฮไลดและ 
แอริลเฮไลด สารประกอบแอลกอฮอล ฟนอลและอีเทอร สารประกอบแอลดีไฮดและคีโตน กรดคาร
บอกซิลิก และอนุพันธ สารประกอบเอมีน และสารชีวโมเลกุล  
 Organic compounds; hydrocarbon compounds; alkyl halide and aryl halide 
compounds; alcohol compounds; phenols and ethers; aldehydes and ketones compounds; carboxylic 
acids and their derivatives; amine compounds and biomolecules 
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02-412-104 ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย 1(0-2-1) 
 Organic Chemistry Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-412-103 เคมีอินทรีย 
 เทคนิคเคมีอินทรีย การทดสอบสมบัติทางกายภาพ การทําสารใหบริสุทธ์ิ การวิเคราะห
องคประกอบของสารอินทรีย การทดสอบสมบัติของสารอินทรีย และการวิเคราะหหมูฟงกช่ัน  
 Organic chemistry techniques; physical properties testing; purification of organic 
compounds; analysis of organic compounds; properties of organic compounds testing and group 
function analysis 
 
02-412-105 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6)  
 Analytical Chemistry 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-411-101 หลักเคมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณและการคํานวณปริมาณสัมพันธ         
การประเมินความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห การวิเคราะหโดยนํ้าหนัก ปริมาตรวิเคราะห 
การไทเทรตกรดเบสและการไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ การไทเทรต
แบบเกิดสารประกอบเชิงซอน และหลักการวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป  
 Basics of quantitative analysis and stoichiometric calculation; assessing reliability of 
information obtained from analysis; gravimetric and volumetric methods of analysis; acid/base 
titrations and precipitation titration; redox titration; complex metric titration and spectroscopic 
analysis 
 
02-412-106 ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห 1(0-2-1) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-412-105 เคมีวิเคราะห 
 การใชเคร่ืองแกวและการเทียบมาตรฐาน การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห
โดยน้ําหนักโดยใชตัวตกตะกอนแบบอินทรียและอนินทรีย การไทเทรตกรดเบส และการไทเทรตแบบ
ตาง ๆ การใชเคร่ืองวัดความเปนกรด-เบส และเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง  
 Glassware use and calibration of standard solution preparation; gravimetric analysis 
using organic and inorganic precipitating agent; acid-base titration and various types of titration; acid-
base indicator and spectrophotometric instrument 
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02-611-101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)  
 Principles of Biology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ส่ิงมีชีวิตและเซลล  ระบบสารอาหารและพลังงานในชีวิต  การเคล่ือนไหวและการ
รักษาดุลยภาพของรางกาย ระบบประสาทและฮอรโมน อนุกรมวิธานของส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยา และ
วิวัฒนาการและการถายทอดพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต  
 Living organisms and cells; nutrients and energy in life; movements and maintaining 
balance of the body; nervous system and hormones; taxonomy; ecology and evolution of  living 
organisms and transfer of genetic material of living organisms 
 
02-611-102 ปฏิบตัิการหลักชีววิทยา 1(0-2-1)  
 Principles of Biology Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-611-101 หลักชีววิทยา 
 กลองจุลทรรศน โครงสรางของเซลลและการลําเลียงสารผานเซลล การเจริญเติบโต
และการสืบพันธุของส่ิงมีชีวิต ลักษณะและโครงสรางเน้ือเยื่อและอวัยวะพืช ชนิดของราก ลําตน ใบ 
ดอก ผล เมล็ด ระบบอวัยวะของสัตว ระบบสืบพันธุของส่ิงมีชีวิต  สมบัติบางประการของสารอาหาร
และการสลาย ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา โพรติสตา ฟงไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว ระบบ
นิเวศบนดินและน้ํา มลพิษ  และการถายทอดพันธุกรรม  
 Microscope; structure of cells and nutrient transported by cells; growth and 
reproduction of living organisms; nature and structure of tissues and organs of the plant roots, stems, 
leaves, flowers, seeds; animal organ systems; reproduction of organisms; digestion of nutrients; living 
organisms in the kingdom of monera, protista, fungi,  plant and animal; ecosystems on land and water; 
pollution and genetics 
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02-612-201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6)  
 General Microbiology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-611-101 หลักชีววิทยา 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจุลชีววิทยา แบคทีเรีย ไวรัสและไวรอยด รา ยีสต โพรโตซัวและ
สาหราย  
 General knowledge of microbiology of bacteria; viruses and viroid; fungi; yeast; 
protozoa and algae 
 
02-612-202 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-2-1) 

General Microbiology Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-612-201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 
 แบคทีเรีย ไวรัสและไวรอยด รา ยีสต โพรโตซัวและสาหราย 

 Bacteria; viruses and viroid;  fungi; yeast; protozoa and  algae 

 
02-112-201 เคมีส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

Environmental Chemistry 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-412-103 เคมีอินทรีย 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานทางเคมีส่ิงแวดลอม  บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ น้ําและสารเคมี
ทางน้ํา  โลหะหนัก  สารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร  มลพิษทางรังสี   
 Basic knowledge of environmental chemistry; atmosphere and air pollution; water 
and chemicals in water; heavy metal; pesticide; radiation pollution 
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02-112-202 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
Ecology 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-611-101 หลักชีววิทยา 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ  พลังงาน วัฏจักรของสาร ประชากรและชุมชน 
การเปล่ียนแปลงแทนท่ี  การกระจายมลพิษ การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  
 Principles of ecology; ecosystem; energy; cycle of elements; population and 
community; succession; pollutant dispersion; prevention and sustainable resolving of environmental 
problems 
 
02-112-203 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 

Natural Resources Conservation 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรดิน การ
อนุรักษทรัพยากรพื้นท่ีชุมน้ํา  การอนุรักษทรัพยากรปาบก  การอนุรักษทรัพยากรปาพรุและปาชายเลน  
การอนุรักษทรัพยากรหญาทะเลและแนวปะการัง การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา การอนุรักษทรัพยากร
พลังงาน  
 Basic knowledge of natural resources conservation; soil resources conservation, 
wetland resources conservation; forest resources conservation; peat swamp forest and mangrove forest 
resources conservation; seagrass and coral reef resources conservation; wildlife resources 
conservation; energy resources conservation 
 
02-112-204 การควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย 3(3-0-6) 

Pollution Control and Waste Treatment 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการบําบัดของเสีย สภาวะมลพิษทาง
อากาศ  สภาวะมลพิษทางดิน  สภาวะมลพิษทางน้ํา  สภาวะมลพิษทางเสียง  เทคโนโลยีสะอาด 
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม  
 Introduction to pollution control and waste treatment; air pollution; soil pollution; 
water pollution; noise pollution; clean technology; standard of environmental management 
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02-112-205 มลพิษทางน้าํ 3(3-0-6) 
Water Pollution 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-412-105 เคมีวิเคราะห 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ชนิดและแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา ลักษณะสมบัติของนํ้า การแบงประเภทลําน้ําตาม
คุณภาพน้ํา มลพิษทางน้ําและการควบคุม เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย สถานการณมลพิษทางน้ําในประเทศ
ไทยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
 Types and sources of water pollution; properties of water; classification of water 
quality in river; water pollution and control; wastewater treatment technology; water pollution 
problems in Thailand and impacts to environment 
 
02-112-206 ปฏิบตัิการมลพิษทางน้ํา 1(0-2-1) 
 Water Pollution Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-112-205 มลพิษทางน้ํา 
 สมบัติของน้ํา การเก็บและรักษาตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห การใชเคร่ืองมือและ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ  การวิ เคราะหผลการทดลอง  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
 Properties of water; water sampling and preservation for analysis; how to use tools 
and equipment in laboratory; result analysis; safety in laboratory 
 
02-112-207 การจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6)  
 Solid Waste Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 แหลงกําเนิด ประเภทและสวนประกอบของขยะมูลฝอย ผลกระทบจากขยะมูลฝอยตอ
ส่ิงแวดลอม การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย วิธีกําจัดขยะมูลฝอย และแนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอย  
 Origin, classification and composition of solid waste; waste impacts on the 
environment; collection of solid waste; solution and elimination of waste problem 
 
 
 
 



 43 

02-112-308 มลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)  
 Air Pollution 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ ชนิดและแหลงกําเนิดมลพิษอากาศ การ
แพรกระจายตัวของมลสาร ผลกระทบของมลพิษอากาศ สภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มาตรฐานและเกณฑคุณภาพอากาศ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับมลพิษอากาศ 
 Basic knowledge of air pollution; types and sources of air pollution; spread of 
pollution; impacts of air pollution; global warming and climate change; air quality standard; air 
pollution law 
 
02-112-309 ปฏิบตัิการมลพิษทางอากาศ 1(0-2-1) 
 Air Pollution Laboratory 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : 02-112-308 มลพิษทางอากาศ 
 การเก็บตัวอยางกาซ  การเก็บตัวอยางอนุภาค การใชเคร่ืองมือและอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ วิธีการตรวจวัดมลพิษในบรรยากาศ  วิธีการตรวจวัดมลพิษในสถานท่ีปฏิบัติงาน การ
วิเคราะหผลการทดลอง 
 Air pollution sampling; particles sampling; gas sampling; how to use tools and 
equipment in laboratory; measuring pollution in atmosphere; measuring pollution in workplace; result 
analysis 
 
02-112-310 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Waste Control 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 กฎหมาย และขอกําหนดการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การบําบัดและ
กําจัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสียอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษอากาศจาก
โรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษทางเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีตัวอยางจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
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 Laws and regulations of pollution control from industrial factory; treatment and 
elimination of waste water from industrial factory; waste industrial management; air pollution control 
from industrial factory; noise pollution control from industrial factory and case study from industrial 
factory 
 
02-112-311 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Safety Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการของความปลอดภัย การจัดและบริหารองคกร งานความปลอดภัย พฤติกรรม
ของมนุษยและการจูงใจเพื่อความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจสอบ
วิเคราะหและการประเมินคาความเสียหายจากอุบัติเหตุ กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน 
 Principles of safety; management and administration of organization; safety work; 
human behavior and motivation for safety; safety system in industries; checking, analysis and 
assessment of accident damage; laws and acts about factory safety 
 
02-112-312 เทคโนโลยีของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Technology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 พื้นที่ปนเปอนและของเสียอันตราย  เคมีของเสียอันตราย  ผลกระทบตอพ้ืนดินและช้ัน
น้ําใตดิน  วิธีการบําบัดพื้นท่ีปนเปอนและของเสียอันตราย  ผลกระทบของพื้นท่ีปนเปอนตอระบบนิเวศ
และมนุษย กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 Contaminated site and hazardous waste; hazardous chemical waste; effects to the  
ground and groundwater; methods of contaminated sites treatment and hazardous waste management, 
impacts of contaminated site to human ecosystems; relevant laws 
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02-112-313 สัมมนาทางส่ิงแวดลอม 1(0-2-1) 
 Environmental Seminar 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 การสืบคนขอมูล  การนําเสนอและการอภิปรายในหัวขอสภาวการณปจจุ บัน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ขอกําหนดและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
 Information researching; presentation and discussion of current topics; technology; 
innovation; laws and regulations relating to environment 
 
02-112-314 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Impact Assessment 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
วิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพ ดาน
ทรัพยากรชีวภาพ ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และดานคุณภาพชีวิต 
 Principles of environmental impact assessment; processes of environmental impact 
assessment; how to assess environmental impact; concepts of environmental impact assessment in 
physical property, biological resources, value of human use and quality of life 
 
02-112-315 การเตรียมโครงงานทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 2(1-2-3)
 Environment and Natural Resources Pre-Project 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการในการวิจัยเบ้ืองตนทางวิทยาศาสตร การสืบคน ข้ันตอนการดําเนินงาน การ
เขียนแบบเสนอโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน 
 Principles of scientific research; searching of relative project; procedure of project; 
proposal writing; report writing 
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02-112-416 การจัดการส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)  
 Environmental Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรที่ใชแลวหมด
ไป การจัดการทรัพยากรที่ใชแลวเกิดทดแทนใหม  การจัดการส่ิงแวดลอมในเมือง  การจัดการ
ส่ิงแวดลอมในชนบท  มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
 Principles of environmental and natural resources management; non renewable 
resources management; renewable resources management; environmental management in city; 
environmental management  in the country; standard of environmental management; relevant laws  
 
02-112-417 โครงงานทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(1-6-2)  
 Environment and Natural Resources Project 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-112-315 การเตรียมโครงงานทางส่ิงแวดลอม 
  และทรัพยากรธรรมชาติ 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 การเสนอหัวขอโครงงานปญหาพิเศษหรือเหตุการณปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับวิทยาการ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและเรียบเรียงเปน
เอกสารพรอมนําเสนอผลงานภายใตการควบคุมของคณาจารย 
 Proposal of the special project topic or current topic related to environmental science 
and natural resources by analyzing feasibility of project and compiling to documents for proposal of 
the study under teachers’ supervision  
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ข.3 กลุมวิชาชพีเลือก 
 
02-113-301 สหกิจศึกษาทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                                      6(0-40-0)  
 Co-operative Education in Environment and Natural Resources 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ใน
ตําแหนงตามท่ีตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 
สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มี
หนาท่ีความรับผิดชอบแนนอน และรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็ม
ความสามารถ มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา 
 Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the relevant 
field as a temporary full-time employee with certain responsibilities, under assigned job supervisor 
who will advise the student during the entire period of the training for at least 1 semester or 16 weeks. 
The training will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor and/or 
co-op staff to assist students in gaining direct experiences, realize their capacity, and develop 
themselves before graduation. 
 
02-113-302 การฝกงานทางส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ                                        3(0-40-0) 
 Internship in Environment and Natural Resources 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 นักศึกษาฝกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการเปนเวลาไม
นอยกวา 8 สัปดาหในระหวางปดภาคฤดูรอน นักศึกษาจะตองทํารายงานประกอบและมีการนิเทศจาก
คณาจารยในหลักสูตร  
 Students will participate in an industrial training program in industry, business sector 
or other public organizations for a period of at least 8 weeks; students are required to do the report and 
the program must provide lecturer to visit the training site 
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02-113-203 มลพิษทางดนิ 3(3-0-6)  
 Soil Pollution 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 องคประกอบและความสําคัญของดิน  มลพิษทางดิน  ผลกระทบจากมลพิษทางดิน  
การปองกันและแกไขมลพิษทางดิน  การจัดการสารพิษตกคางในดิน 
 Soil composition and importance of soil; soil pollution; effects of soil pollution; soil 
prevention and improvement; toxic substance residues management in soil 
 
02-113-204 ส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง 3(3-0-6) 

Marine and Coastal Environment 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ลักษณะท่ัวไปของทะเลและชายฝง   คุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพใน
ทะเลและชายฝง ทรัพยากรธรรมชาติทะเลและชายฝงท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต เทคนิคและวิธีการเก็บ
ขอมูล การใชประโยชนจากทรัพยากรทะเลและชายฝง  ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยตอ
ส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง 
 General attributes of seas and coastal areas; physical, chemical and biological aspects 
of marine and coastal areas; natural marine and coastal resources both biological and non-biological; 
techniques and methods of data collection; utilization of coastal and marine resources; impact of 
human activities on coastal and marine natural resources 
 
02-113-305 การอนุรักษและการพัฒนาพลังงาน 3(3-0-6)  
 Energy Conservation and Development 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน พลังงานประเภทท่ีใชแลวสูญส้ิน พลังงานประเภทท่ีใช
แลวไมสูญส้ิน การอนุรักษพลังงาน  การพัฒนาพลังงานแบบยั่งยืน 
 Basic knowledge of energy; renewable energy; non-renewable energy; energy 
conservation; sustainable energy development 
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02-113-306 อนามัยส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Health 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ส่ิงแวดลอมเพ่ือสุขภาพและการจัดการ การจัดการน้ําสะอาดและน้ําท้ิง  การกําจัดส่ิง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตราย  การควบคุมและปองกันแมลงและสัตวนําโรค  การปองกัน
อันตรายจากสภาพแวดลอม โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ 
 Environmental health and management; water and wastewater management; disposal 
of sewage and solid waste or hazardous waste; prevention and control of insects and disease; 
protection from environmental hazards; occupational diseases 
 
02-113-307 การจัดการคุณภาพน้าํ 3(3-0-6)  
 Water Quality Management 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูเบ้ืองตนการจัดการคุณภาพน้ํา ความสําคัญและประโยชนของน้ํา ปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพน้ํา การวิเคราะหคุณภาพน้ํา การจัดการควบคุมคุณภาพน้ํา  
 Introduction to water quality management; importance and advantage of water; water 
quality problems; water quality analysis; management of water quality control 
 
02-113-308 การผลิตน้าํประปา 3(3-0-6) 
 Water Supply 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ระบบแหลงน้ําดิบ  ระบบจัดสงน้ําดิบ  การประยุกตใชสมบัติทางกายภาพปรับปรุง
คุณภาพน้ํา  การประยุกตใชสมบัติทางเคมีปรับปรุงคุณภาพน้ํา  การประยุกตใชสมบัติทางชีววิทยา  
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา  กระบวนการผลิตน้ําประปา 
        Sources of raw water; transfer of raw water; application of physical water quality 
improvement; application of chemical water quality improvement; application of biological water 
quality improvement; process of manufacturing water supply 
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02-113-309 พฤกษศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Botany 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการทางพฤกษศาสตร นิเวศวิทยาของพืช ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษยท่ีมี
ตอพืชและส่ิงแวดลอม การนําหลักการทางพฤกษศาสตรมาประยุกตใชแกปญหาดานส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  
 Principles of botany; plant ecology; effects of human behavior on plants and 
environment; use of botanic principles to deal with environment problems for sustainable 
development 
 
02-113-310 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Microbiology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ระบบนิเวศของจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม            
จุลินทรียกับมลพิษประเภทสารอินทรีย   จุลินทรียกับมลพิษประเภทโลหะหนัก    การใชประโยชนจาก
จุลินทรียในดานส่ิงแวดลอม  
 Ecosystem of microorganism; role of microorganism in environmental change; 
microorganism and organic compound, microorganism and heavy metal; benefits of microorganism in 
environment 
 
02-113-311 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 
 Environmental Toxicology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการพื้นฐานของพิษวิทยาส่ิงแวดลอม การดูดซึมการกระจายและการสะสมของ
สารพิษ การขับสารพิษออกจากรางกาย การเปล่ียนแปลงโครงสรางของสารพิษ ความเปนพิษในมนุษย 
สัตวและพืช  
 Principles of basic environmental toxicology; absorption distribution and storage of 
toxic wastes; excretion of toxic wastes; biotransformation; human, animal and plant toxicity 
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02-113-312 การปองกันมลพิษ 3(3-0-6) 
 Pollution Prevention 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานการปองกันมลพิษ หลักการการปองกันมลพิษ นโยบายสงเสริมการ
ปองกันมลพิษและแนวทางการแกไขมลพิษ การประยุกตใชหลักการปองกันมลพิษกับภาคอุตสาหกรรม  
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการตามหลักการปองกันมลพิษ 
 Basic knowledge of pollution prevention; principles of pollution prevention; policies 
supporting pollution prevention and solution; application of pollution prevention in industry; 
industrial case studies according to the principles of pollution prevention 
 
02-113-313 กฎหมายส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 
 Environmental Law 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการพื้นฐานของกฎหมายส่ิงแวดลอม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับการ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอม พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ กฎหมาย
เกี่ยวกับปาไมและสัตวปา กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
ส่ิงแวดลอม กฎหมายส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ 
 Principles of basic environmental law; Thai constitution and environmental 
management; enhancement and conservation of national environmental quality act; law on forestry 
and wildlife; law on factory and industrial estates; law on environmental health; the international 
environmental law 
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02-113-314 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Economics 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ระบบของเศรษฐกิจ การประยุกตใชหลักทาง
เศรษฐศาสตรกับปญหาดานส่ิงแวดลอม  บทบาทของรัฐในการใชหลักเศรษฐศาสตรเพื่อจัดการ
ส่ิงแวดลอมในประเทศไทย  
 Basic knowledge of economics; economic system; application of principles of 
economics to solve environmental problems; roles of government in using principles of economics for 
environmental management in Thailand 
 
02-113-315 หลักพื้นฐานของเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 3(3-0-6) 
 Basics of Appropriate Technology 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 หลักการความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การรูจักใชเทคโนโลยีเหมาะสมให
เพียงพอกับทรัพยากรภายในประเทศไทย การศึกษาการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชนบท
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน การศึกษาการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ชนบทประเทศญ่ีปุน การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบทประเทศไทย 
 Principles of appropriate technology; how to use appropriate technology for 
resources in Thailand; how to use appropriate technology for countryside development in China and 
Japan; how to use appropriate technology for countryside development in Thailand 
 
02-113-316 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Geographical Information System for Environment 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :- 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู :- 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การประยุกตใชดานส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการรวบรวม วิเคราะหและแสดงผล ประโยชนของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 Basic knowledge of geographical information system; application of environment 
and natural resources; how to collect, analyze information and present the results; benefits of 
geographic information systems 


