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3.1  หลักสูตร      
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
            จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
            1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  เรียนไมน้่อยกวา่              

     - กลุม่วิชาภาษา เรียนไม่น้อยกวา่                                       
    - กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เรียนไมน้่อยกวา่         
    - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไมน้่อยกวา่     
 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไมน้่อยกวา่                           
   (1) วิชาแกน        
   (2) วิชาเฉพาะ       หนว่ยกิต 
         (2.1) บงัคบั       หนว่ยกิต 
         (2.2) เลือกเรียน        
   (3) กลุม่วิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 
   (4)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา        

                        3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมน้่อยกว่า                          
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 2) รายวิชา 
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไมน้่อยกวา่   30  หน่วยกิต 

รายวิชาหมวดการศกึษาทัว่ไปในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม นกัศกึษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตา่ง ๆ โดยเนือ้หาครอบคลมุตามท่ีก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 
30 หนว่ยกิต 

(1) กลุ่มวิชาภาษา  เรียนไมน้่อยกวา่                         12        หน่วยกิต 
1.1 บงัคบัเรียน 3 รายวิชา    9 หนว่ยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา       น(บ-ป-อ) 
GEL1001 การใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 

Thai Usage 
 GEL1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น  3(3-0-6) 

English for Communication and Information Retrieval 
 GEL1003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและทกัษะการเรียน  3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills 
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1.2 เลือกเรียน 1 รายวิชา     3 หน่วยกิต 
 GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
   Thai for Academic Purposes 
 GEL2002 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
   English for Academic Purposes 

(2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกวา่  9   หน่วยกิต    

2.1 บงัคบัเรียน 2 รายวิชา           6 หนว่ยกิต 
 GEH1001 สนุทรียภาพกบัชีวิต     3(3-0-6) 
   Aesthetics Appreciation 
 GEH1002 สงัคมไทยในบริบทโลก     3(3-0-6) 
   Thai Society in Global Context 

2.2 เลือกเรียน 1 รายวิชา          3 หนว่ยกิต 
 GEH2001 การพฒันาตน      3(3-0-6) 
   Self  Development 
 GEH2002 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
   Philosophy of Life 
                (3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียนไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 

3.1 บงัคบัเรียน 2 รายวิชา        6 หนว่ยกิต 
 GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้  3(3-0-6) 
   IT for Communication and Learning 
 GES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต  3(3-0-6) 
   Science and Technology for Quality of Life 

3.2 เลือกเรียน 1 รายวิชา         3 หนว่ยกิต 
 GES2001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Science, Technology and Environment 
 GEH2002  การคิดและการตดัสินใจ      3(3-0-6) 
       Thinking and Decision Making 
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         2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                  97    หน่วยกิต 
 )1 ( วิชาแกน       18 หน่วยกิต 

 BIO1101  ชีววิทยาพืน้ฐาน      3(3-0-6) 
   Fundamental Biology  
 BIO1102  ปฏิบตัิการชีววิทยาพืน้ฐาน     1(0-3-1) 
   Fundamental Biology Laboratory  
 CHE1101  เคมีพืน้ฐาน       3(3-0-6) 
   Fundamental Chemistry  
 CHE1102  ปฏิบตัิการเคมีพืน้ฐาน      1(0-3-1) 
   Fundamental Chemistry Laboratory  
 MAT1410  แคลคลูสัพืน้ฐาน      3(3-0-6) 
   Fundamental Calculus 
 PHY1311  ฟิสิกส์พืน้ฐาน       3(3-0-6) 
   Fundamental Physics 
 PHY1312  ปฏิบตัิการฟิสิกส์พืน้ฐาน     1(0-3-1) 
   Fundamental Physics Laboratory 
 STA1102   สถิตวิิเคราะห์ Statistical Analysis   3(3-0-6) 

   
 )2 ( วิชาเฉพาะ       67 หน่วยกิต 
 )2.1 ( บังคับเรียน    43 หน่วยกิต 

 EVR1001  พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
   Environmental Science Foundation 
 EVR1201  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-3-5) 
   Environmental Ecology 
 EVR1301  พลงังานกบัสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
   Energy and Environment 
 EVR2002  จลุชีววิทยาสิ่งแวดล้อม       3(2-3-5) 
  Environmental Microbiology 
  EVR2004  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Economics 3(3-0-6) 
 EVR2007  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  3(3-0-6) 
   Impact of Climate Change  
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 EVR2104  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   Environmental Toxicology 
 EVR2202  การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
   Natural Resources and Environmental Management      
 EVR3008  การส ารวจและติดตามตรวจสอบคณุภาพ  3(2-3-5) 
   สิ่งแวดล้อม 
   Environmental Quality Survey and Monitoring 
 EVR3009  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์  3(2-3-5) 
  Introduction to Geographic Information Systems   
 EVR3010  สถิตแิละระเบียบวิธีวิจยัด้านสิ่งแวดล้อม   3(2-3-5) 
   Environmental Research Methodology and Statistics 
 EVR3012  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
   Environmental Laws  
 EVR3105  ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   Environmental Standard System  
 EVR3108  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   3(2-3-5) 
   Environmental Impact Assessment 
 EVR3501  การสมัมนาทางสิ่งแวดล้อม  1(0-2-1) 
   Seminar in Environment 
   (2.2) เลือกเรียน 24 หน่วยกิต 

   นกัศกึษาเลือกเรียนเพียงแขนงวิชาใดวิชาหนึง่ 
 1. แขนงวิชามลพษิสิ่งแวดล้อม     24 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน     15 หน่วยกิต 
 EVR2101  การจดัการขยะมลูฝอย Solid Waste Management 3(3-0-6) 
 EVR2102  เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ  3(2-3-5) 
   Chemical Analysis of Pollutants 
 EVR3106  มลพิษทางอากาศ Air Pollution 3(2-3-5)  
 EVR3107  การควบคมุน า้โสโครก     3(2-3-5) 
   Sewage and Wastewater Control 
 EVR3111  การจดัการสารอนัตรายและของเสียอนัตราย  3(3-0-6) 
  Hazardous Substance and Hazardous Waste Management 
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   เลือกเรียน             9  หน่วยกิต  
 EVR2005  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพ่ืองานด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
   Fundamental Mathematics and Computer for  
   Environmental Science  
 EVR2103  มลพิษทางเสียง  3(2-3-5) 
   Noise Pollution 
 EVR2304  การจดัการพลงังานในอาคารและอตุสาหกรรม  3(3-0-6) 
   Energy Management in Building and Industry   
 EVR3110  เทคโนโลยีการบ าบดัน า้เสีย  3(2-3-5) 
   Technology in Wastewater Treatment 
 EVR3011 การเขียนแบบทางสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5) 
   Environmental Drawing  
 EVR3109  แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม     3(2-3-5) 
   Environmental Model 
 EVR3112  เทคโนโลยีสะอาด     3(3-0-6) 
   Clean Technology  
 EVR3113  กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม    3(3-0-6) 
   Industrial Process 
 EVR3114  มลพิษทางดนิและน า้ใต้ดนิ    3(2-3-5) 
   Soil and Groundwater Pollution 
 EVR3115  สขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   Environmental Sanitation 
 EVR3116  การประเมินความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
   Environmental Risk Assessment  
 EVR3305  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ด้านพลงังาน   3(2-3-5) 
   Instrumentation and Analysis for Energy 
  EVR3306  เทคโนโลยีพลงังาน     3(3-0-6) 
   Energy Technology 
 EVR4117  การควบคมุมลพิษ     3(2-3-5) 
   Pollution Control 
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 EVR4118  อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม  3(3-0-6) 
   Occupational Health and Industrial Safety 

 
2. แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   24 หน่วยกิต 

บังคับเรียน     15 หน่วยกิต 
 EVR2006  สิ่งแวดล้อมกบัการพฒันาท่ียัง่ยืน 3(3-0-6) 
   Environment and Sustainable Development 
 EVR2204 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
  Biodiversity Conservation 
 EVR3207 การจดัการทรัพยากรป่าไม้ สตัว์ป่าและพืน้ท่ีคุ้มครอง  3(3-0-6) 
  Forest and Wildlife Management and Protected Area 
 EVR3208 การจดัการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
  Environmental Management for Ecotourism 
 EVR3209 การจดัการลุม่น า้ Watershed Management  3(3-0-6) 

    
   เลือกเรียน     9 หน่วยกิต 
 EVR1302  พลงังานทดแทน      3(3-0-6) 
   Renewable Energy     
 EVR2003  การพฒันากระบวนการมีสว่นร่วมด้านสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
    Participatory Process Development in Environment 
 EVR2203 นิเวศวิทยาประยกุต์     3(2-3-5) 
  Applied Ecology 
 EVR2303  นโยบายและกฎหมายเก่ียวกบัพลงังาน   3(3-0-6) 
   Policy and Law of Energy 
 EVR2401  สิ่งแวดล้อมศกึษา Environmental Education  3(3-0-6) 
 EVR3013 การส ารวจข้อมลูระยะไกลเบือ้งต้น   3(2-3-5) 
  Introduction to Remote Sensing 
 EVR3014   กรณีศกึษาด้านสิ่งแวดล้อม    3(0-3-6) 
  Environmental Case Studies  
 EVR3205 การส ารวจตดิตามสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ  3(2-3-5) 
  Environmental Biomonitoring 
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 EVR3206 การจดัการทรัพยากรดนิและการใช้ท่ีดินอย่างยัง่ยืน  3(3-0-6) 
  Sustainable Soil and Landuse Management 
 EVR3210  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน า้จืด    3(2-3-5) 
   Aquatic Ecology and Environment 
 EVR3211  การใช้แผนท่ีเพ่ือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
   และสิ่งแวดล้อม  
  Map for Natural Resource and Environmental Management 
 EVR3212  การจดัการทรัพยากรทะเล น า้กร่อยและชายฝ่ังทะเล 3(3-0-6) 
   Resource Management of Marine Estuary and Coastal Zone 
 EVR3402 การจดัการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ    3(3-0-6) 
  System Approaches to Environmental Management 
 EVR4403  การจดัการสิ่งแวดล้อมชมุชน    3(3-0-6) 
  Management for Community Environment   
 EVR4404 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
   Environmental Project Management 

 
 (3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ      6 หน่วยกิต 
EVR2701 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1  3(3-0-6)  

  English for Environmental Science 1 
EVR4702 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2  3(3-0-6)  

  English for Environmental Science 2 
 

 )4 ( วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต 
      นกัศกึษาสามารถเลือกเรียนได้จากแผน ก หรือแผน ข ดงันี ้

แผน ก  เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการท าวิจยัโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยัเป็น
ผู้ควบคมุ โดยเรียนรายวิชาตอ่ไปนี ้
 EVR4502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    3(270) 
  Field Experience in Environmental Science 
 EVR4601 โครงงานวิจยั 3(0-6-3) 
  Research Project 
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แผน ข  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการไปปฏิบตัิงานเต็มเวลา ณ สถานประกอบการท่ี
ให้ความร่วมมือ ครบ 1 ภาคการศึกษา โดยมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาท่ีศึกษา และอยู่ภายใต้การ
ดแูลของบคุลากรหรือเจ้าหน้าท่ี ซึง่สถานประกอบการมอบหมาย โดยเรียนรายวิชาตอ่ไปนี ้
 EVR4602  สหกิจศกึษา             6(540) 
   Co-operative Education 

หมายเหตุ  ผู้ เลือกเรียนแผน ข ต้องมีระดบัคะแนนเฉล่ีย ไม่ต ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 
ระดบัคะแนนหรือเทียบเทา่ 

  
       3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                                     6       หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต จากวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั  
 
 

              



 
 

ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวชิา 

BIO1101 ชีววิทยาพืน้ฐาน       3(3-0-6) 
 Fundamental Biology  
 สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนือ้เย่ือ การสืบพันธุ์  การเจริญเติบโตของสิ่งมี ชีวิต 
พันธุกรรม เมแทบอลิซึม การแลกเปล่ียนสาร การขนส่งและการคายน า้ การสังเคราะห์แสง การหายใจ
ระดับเซลล์ สมดุลภายในเซลล์ การท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และพนัธุวิศวกรรมเบือ้งต้น  
 
BIO1102 ปฏิบัตกิารชีววิทยาพืน้ฐาน 1(0-3-1) 
 Fundamental Biology Laboratory  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน : BIO1101 ชีววิทยาพืน้ฐาน 
 การปฏิบตัิการเร่ืองการใช้กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การแบ่งเซลล์ 
เนือ้เย่ือ การสืบพนัธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การแลกเปล่ียนสาร การสงัเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ 
การขนสง่ การคายน า้ การท างานของระบบตา่งๆ ในสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
 
CHE1101  เคมีพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry  
 โครงสร้างอะตอม ตารางธาต ุพนัธะเคมีเบือ้งต้น มวลสารสมัพนัธ์ สมบตัขิองแก๊ส ของแข็ง 
ของเหลวและสารละลาย สมดลุเคมี กรด เบส บฟัเฟอร์ และเคมีอินทรีย์เบือ้งต้น  
 
CHE1102  ปฏิบัตกิารเคมีพืน้ฐาน      1(0-3-1) 
 Fundamental Chemistry Laboratory  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน : CHE1101  เคมีพืน้ฐาน 
 เทคนิคเบือ้งต้นและหลกัปฏิบตัิทั่วไปในการปฏิบตัิการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ
เคมี วิธีการใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน ปฏิบตักิารเคมีท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชาเคมีพืน้ฐาน 
 
EVR1001 พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Science Foundation 
 ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พืน้ฐานนิเวศวิทยากับระบบสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อม การควบคุมบ าบัดน า้เสีย ความรู้
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พืน้ฐานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  การศกึษาระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นทางสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์
และการจดัการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
EVR1201 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
  Environmental Ecology 
 ความรู้พืน้ฐานทางนิเวศวิทยา พลังงานในระบบนิเวศ ปัจจัยจ ากัด วัฏจักรของสาร การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศบนบกและแหล่งน า้ ประชากร  การเปล่ียนแปลงแทนท่ี มลพิษ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการจัดการสภาพแวดล้อม การฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ  การศกึษาภาคสนาม 
 
EVR 1301  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Energy and Environment 
  ความหมาย ความส าคญัของพลังงานต่อชีวิต ระบบนิเวศและต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคม รูปแบบหรือประเภทของพลงังาน พลงังานในอาหาร พลงังานทดแทน แหล่งพลงังานในประเทศไทย 
สถานการณ์และวิกฤตการณ์พลงังานของโลก ความต้องการในการใช้พลงังานทางด้านตา่ง ๆ  ผลกระทบ
ของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
นโยบายพลงังานและแนวโน้มการใช้พลงังานของประเทศไทย 
 
EVR1302 พลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
  Renewable Energy  
 รูปแบบของพลงังานทดแทน การผลิตพลงังานทดแทน การน าพลงังานทดแทนไปใช้ประโยชน์ 
นโยบายทางภาครัฐกับแนวปฏิบตัิของประชากรในประเทศ การผลิตพลงังานทดแทนกับการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลงังานทดแทน การจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
จากการพฒันาประเทศด้านพลงังานทดแทน 
 
EVR2002 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
  Environmental Microbiology 
                   ความ รู้พื น้ฐานทางด้านจ ุลชีววิทยาสิ ่งแวดล้อม ความสมัพนัธ์ระหว่างจ ุล ินทรีย ์ก ับ
สิ่งแวดล้อม  จุลินทรีย์กับการบ าบดัน า้เสีย จุลินทรีย์กับสารมลพิษสิ่งแวดล้อม การใช้จุลินทรีย์เพ่ือฟืน้ฟู
สภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ และปฏิบตัิการเทคนิคการเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์ การศึกษาจุลินทรีย์ใน
สิ่งแวดล้อม 
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EVR2003 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Participatory Process Development in Environment 

 หลกัการ และวิธีการสร้างการมีสว่นร่วมแบบตา่งๆ เน้นการฝึกปฏิบตัิจริงโดยการมอบหมายให้
ผู้ เรียนร่วมมือกันจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมประเภทต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับเง่ือนไขและลักษณะของ
กลุ่มเปา้หมาย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 
EVR2004 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Economics 
 การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการทางการเศรษฐศาสตร์  บทบาทของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ หลัก
เศรษฐศาสตร์วา่ด้วยการควบคมุมลพิษสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 
EVR2005 คณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
  Fundamental Mathematics and Computer for Environmental Science 
 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน และ การใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณเบือ้งต้น การสร้างสูตรค านวณ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแผนภาพประเภทต่างๆ สถิติพืน้ฐานส าห รับ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณทางสถิต ิทฤษฎีเชิงตวัเลขเพ่ือการประมาณคา่
เบือ้งต้นและการใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณทฤษฎีเชิงตวัเลข การค านวณพืน้ฐานทางสิ่งแวดล้อมกบัการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณ 
 
EVR2006  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Environment and Sustainable Development 
 ความหมายและความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพฒันา ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก
และของประเทศไทย   ข้อจ ากดัของสิ่งแวดล้อมในการพฒันา ผลกระทบของการพฒันาท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ต่อสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต   ความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  แนวคิดของการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาภมูิปัญญาของชมุชน  ศกึษาดงูาน  
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EVR2007 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   3(3-0-6) 
  Impact of Climate Change  
 วิทยาศาสตร์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ สมดุลพลังงาน การส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจก การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเน่ืองจากธรรมชาติและการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิต การ
จดัการเพ่ือลดผลกระทบ สิทธิในการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดติ และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 
 
EVR2101 การจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6)
 Solid Waste Management 
 ปริมาณและองค์ประกอบขยะมลูฝอย การส ารวจและวิเคราะห์  ผลกระทบจากขยะมลูฝอยตอ่
สิ่งแวดล้อม  การเก็บรวบรวม  ระบบการขนถ่าย การบ าบดัและก าจดัขยะมลูฝอย เทคโนโลยีในการบ าบดั 
การน าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์และการจดัการขยะมลูฝอยในประเทศไทย  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
EVR2102 เคมีวิเคราะห์สารมลพษิ 3(2-3-5) 
 Chemical Analysis of Pollutants 
 หลกัการวิเคราะห์ทางเคมี  การเตรียมสารละลาย การใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการวิเคราะห์
ทางเคมี เคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารพิษประเภทโลหะหนกั  สารป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช และสารเคมีชนิดต่าง ๆ  ท่ีปนเปือ้นสิ่งแวดล้อม  การควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห์ การ
วิเคราะห์คณุภาพสิ่งแวดล้อมทางเคมี  
 
EVR2103 มลพษิทางเสียง 3(2-3-5) 
  Noise Pollution 
 ความหมายของเสียง มลพิษทางเสียง สมบัติของคล่ืนเสียง  แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง 
ผลกระทบของมลพิษทางเสียงต่อร่างกายและจิตใจ เสียงในชมุชน เสียงในอตุสาหกรรม เคร่ืองมือในการ
ตรวจวดัระดบัเสียง การตรวจวดัระดบัเสียงในชุมชน การประเมินผลกระทบมลพิษทางเสียง การควบคุม
มลพิษทางเสียง กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 
EVR2104 พษิวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Toxicology 
 สารพิษในสิ่งแวดล้อม กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเปล่ียนแปลงของ
สารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษตอ่ระบบของร่างกาย และสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ
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และตรวจวิเคราะห์สารพิษ  การประเมินความรุนแรงของสาร การประเมินผลและการควบคมุความเป็นพิษ
ของสาร 
 
EVR2202 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environmental Management 
 ความหมาย ความส าคญั และขอบขา่ยของทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม พืน้ฐานระบบ
นิเวศ  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวคิดวิธีการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
EVR2203 นิเวศวิทยาประยุกต์      3(2-3-5) 
  Applied Ecology 
 นิเวศวิทยากับความยัง่ยืน ความมัน่คงทางระบบนิเวศ สุขภาวะของระบบนิเวศ การจดัการระบบ
นิเวศ นิเวศวิทยากับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความเส่ียงทางนิเวศวิทยา นิเวศ
เศรษฐศาสตร์ การฟื้นฟูระบบนิเวศ การศึกษานอกสถานท่ี การประยุกต์หลักนิเวศวิทยาเพ่ือการจดัการ
สิ่งแวดล้อม  
 
EVR2204 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ    3(3-0-6) 
  Biodiversity Conservation 
 ความหมาย ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคญัของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สาเหตุการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบของความเส่ือมโทรมของความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารคาร์เตเฮนาด้วยความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ การได้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทิศทางและนโยบายในการอนรัุกษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักการและแนวทางการอนุรักษ์ การวางแผนและการจัด การความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 
EVR2303 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน    3(3-0-6) 
  Policy and Law of Energy 
 ความส าคญัของพลงังานท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ การวางแผนพลงังานโดยรวม โครงสร้าง
ระบบและรูปแบบของพลงังาน ศกัยภาพของพลงังานทดแทน ปัญหาพืน้ฐานและความต้องการใช้พลงังาน
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เพ่ือสนองการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ นโยบายพลงังานและมาตรการการส่งเสริม
การอนรัุกษ์พลงังาน กฎหมายเก่ียวกบัพลงังาน ทิศทางและแนวทางการจดัการพลงังานอยา่งยัง่ยืน 
 
รหัสวิชา     ช่ือและค าอธิบายรายวิชา     น (บ-ป-อ) 
EVR2401 สิ่งแวดล้อมศึกษา       3(3-0-6) 
  Environmental Education 

 จุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์  พัฒนาการและหลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา  แนวคิด
สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ  การพึง่พา ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจดักระบวนการ
ทางสิ่งแวดล้อมศกึษา เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมทัง้ระบบการศกึษาของไทยและ
การน ากระบวนการสิ่งแวดล้อมศกึษาเข้าสูร่ะบบการศกึษาไทย 
 
EVR2701  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1       3(3-0-6) 
 English for Environmental Science 1 
 การฝึกทกัษะเก่ียวกบัค าศพัท์เฉพาะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กบั
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการฝึกทักษะในการอ่านและสรุปใจความส าคัญจากต ารา
ภาษาองักฤษทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
EVR3008 การส ารวจและตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม   3(2-3-5) 
  Environmental Quality Survey and Monitoring 

 วิธีการ และเคร่ืองมือในการส ารวจคณุภาพสิ่งแวดล้อม  การวางแผนส ารวจข้อมูล วิธีการเก็บ
ตวัอยา่ง การรักษาตวัอย่าง การวิเคราะห์คณุภาพสิ่งแวดล้อมในภาคสนามและภายในห้องปฏิบตักิาร  การ
วิเคราะห์ข้อมลูและการน าเสนอข้อมลูจากการส ารวจ 
 
EVR3009 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  3(2-3-5) 
 Introduction to Geographic Information Systems 
 ความหมายและหลกัการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  การจดัท าฐานข้อมูลทางด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การเลือกพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการด าเนินโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม การน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการติดตามตรวจสอบ ป้องกันและควบคุม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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EVR3010 สถติแิละระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5) 
  Environmental Research Methodology and Statistics 
 กระบวนการวิจยัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  การตัง้ค าถามวิจยัและสมมติฐาน  การทบทวนเอกสาร 
การออกแบบวิจยัเชิงปริมาณ  การออกแบบวิจยัเชิงคุณภาพ  การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ
วิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การ
เขียนรายงานผลการวิจยั  การประเมินคณุคา่ และการวิจารณ์งานวิจยั จรรยาบรรณของนกัวิจยั 
 
EVR3011  การเขียนแบบทางสิ่งแวดล้อม     3(2-3-5) 
 Environmental Drawing 

การเขียนตวัเลขตวัอกัษร การเขียนรูปทรงเรขาคณิต การก าหนดขนาดมิติ การเขียนภาพฉาย 
ออร์โทกราฟฟิก การก าหนดขนาดมิติและรายละเอียดประกอบภาพฉายออโตกราฟฟิก  การเขียนและให้
ขนาดภาพสามมิต ิการอา่นแบบและการเขียนระบบบ าบดัทางสิ่งแวดล้อม  
 
EVR3012 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Environmental Laws  

 กฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญัของประเทศไทยและต่างประเทศและมาตรการเก่ียวกับการ
จดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทย มาตรการควบคมุและปอ้งกนัมลพิษ รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรค
เก่ียวกบัการใช้กฎหมาย    นโยบายและมาตรการเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมต่างๆ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารสิ่งแวดล้อม 
 
EVR3013 การส ารวจข้อมูลระยะไกลเบือ้งต้น     3(2-3-5) 
  Introduction to Remote Sensing 
 ประวัติและหลกัการเบือ้งต้นของการส ารวจข้อมูลระยะไกล การส ารวจข้อมูลธรรมชาติด้วย
ดาวเทียม ประวตัิของดาวเทียม สญัญาณภาพดาวเทียม การแปลภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ประโยชน์จาก
ภาพดาวเทียมในงานด้านภมูิศาสตร์ ฝึกปฏิบตักิารและตรวจสอบข้อมลูในภาคสนาม 
 
EVR3014  กรณีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม      3(0-3-6) 
 Environmental Case Studies 
 การศึกษาดูงาน เพ่ือวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาในเชิงวิชาการ ทางด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน การฟืน้ฟูระบบนิเวศ แนวทางการอนรัุกษ์พลงังาน 
พลังงานทดแทน ปัญหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ตลอดจนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับความสนใจใน
ปัจจบุนั 
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EVR3105 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
 Environmental Standard System 
 ความหมาย ความส าคัญของระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสากล (ISO) กฎหมาย ระเบียบและเเนวทางปฏิบัติส าหรับองค์กรทั่วไป ระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสะอาด แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการมลพิษท่ีมีการ
น ามาใช้ในปัจจบุนั และแนวทางการคาดการณ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต 
 
EVR3106 มลพษิทางอากาศ 3(2-3-5) 
 Air Pollution 

 ความหมายของมลพิษทางอากาศ ระบบมลพิษทางอากาศ สารมลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
อากาศในระดับพืน้ท่ี ระดับกว้าง  การแพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศ การควบคุมสารมลพิษทาง
อากาศ การตรวจวดัสารมลพิษทางอากาศ กฎหมายการควบคมุการระบายสารมลพิษทางอากาศ 
 
EVR3107 การควบคุมน า้โสโครก      3(2-3-5) 
  Sewage and Wastewater Control 

 ความหมายและลกัษณะสมบตัิของน า้โสโครก อิทธิพลและอนัตรายจากน า้โสโครก  สิ่งปฏิกูล
ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อม ศึกษารูปแบบการบ าบัดน า้เสียท่ีมาจากแหล่งก าเนิดชุมชน การเลือกใช้ การ
ตรวจสอบข้อมลูการออกแบบระบบบดัน า้เสีย และการควบคมุ รักษาระบบบดัน า้เสียให้มีประสิทธิภาพ 

 
EVR3108 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
  Environmental Impact Assessment 
 สภาวการณ์และการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม การประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมทัง้ทางกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกิจ  สงัคม รวมถึงการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ 
(HIA) การสรุป รวบรวมสาเหต ุ  และตวัการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง   และผลกระทบและเสนอวิธีการ
แก้ไขอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
 
EVR3109 แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
  Environmental Model 
 ความสมัพนัธ์ของระบบสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ  การน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ใน
การประเมินคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทัง้ทางด้านน า้ อากาศ เสียง รวมทัง้คณุภาพน า้ใต้ดนิ 
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EVR3110 เทคโนโลยีการบ าบัดน า้เสีย 3(2-3-5) 
  Technology in Wastewater Treatment 
 องค์ประกอบของน า้เสีย  ลกัษณะเฉพาะของระบบบ าบดัน า้เสียแบบต่าง ๆ  การเลือกระบบ
บ าบดัน า้เสียให้เหมาะกับสภาพพืน้ท่ี  และลกัษณะน า้ทิง้  มาตรฐานน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมและ
ชมุชน  การวางแผนจดัการคณุภาพการออกแบบระบบบ าบดัน า้เสียพืน้ฐาน 
 
EVR3111 การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย   3(3-0-6) 
  Hazardous Substance and Hazardous Waste Management 

ความหมายและการจ าแนกประเภทของสารอนัตรายตามหลกัสากล สถานการณ์เก่ียวกบัสาร
อนัตรายของประเทศไทย กฎหมายและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการสารอนัตราย หลกัการจดัการสาร
อนัตราย กระบวนการเก็บสารอนัตราย บรรจภุณัฑ์และการขนสง่สารอนัตราย 

 
EVR3112 เทคโนโลยีสะอาด       3(3-0-6) 
  Clean Technology 
 หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด ปัจจัย ขัน้ตอน 
ปัญหาอปุสรรคท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีสะอาดและการน าไปใช้งาน การพฒันาเทคโนโลยี
สะอาด วิธีการแยกสารมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต วิธีลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด และการน ากลบัมาใช้
ใหม ่ 
 
EVR3113 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
  Industrial Process 

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมเคมีท่ีส าคญั การปล่อยสารมลพิษออก
สู่สิ่งแวดล้อม การตรวจวดัและการควบคมุ เช่น อุตสาหกรรมซีเมนต์ แก้ว โลหะและการชุบโลหะ สารเคมี
การเกษตร ปิโตรเคมี สีย้อม กระดาษ พลาสตกิและยาง เป็นต้น 
 
EVR3114 มลพษิทางดนิและน า้ใต้ดนิ      3(2-3-5) 
  Soil and Groundwater Pollution 
 กระบวนการทางเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ของมลพิษทางดิน แหล่งท่ีมาของสารพิษ 
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีและทางชีววิทยาของสารพิษตา่ง ๆ  การเคล่ือนย้ายของสารพิษ แนวทาง
ป้องกันและควบคมุมลพิษในดิน การเกิดน า้ใต้ดิน ธรณีวิทยาของชัน้น า้ใต้ดิน ส่วนประกอบและคณุภาพ
ของน า้ใต้ดิน แหล่งท่ีมาของสิ่งปนเปือ้น การเคล่ือนท่ีและเส้นทางของสิ่งปนเปือ้นภายในชัน้น า้ใต้ดิน การ
แก้ไขและช าระล้างเพื่อฟืน้ฟคูณุภาพน า้ใต้ดนิ 
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EVR3115 สุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Environmental Sanitation 
 ความหมายของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสขุาภิบาลเร่ืองน า้ แหล่งน า้ การท าน า้ ให้สะอาด
โดยวิธีธรรมชาติ การสร้างบ่อน า้ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล การประปา น า้สะอาดส าหรับประชาชน การเติม
คลอรีนแบบแพร่กระจายในบ่อ การก าจดัอุจจาระ การสร้างส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ การก าจัดขยะมูลฝอย 
การสุขาภิบาลบริเวณท่ีพกัอาศยั การก าจดัน า้โสโครก การสุขาภิบาลในโรงเรียน การควบคมุมลพิษทาง
อากาศ 
 
EVR3116 การประเมินความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  Environmental Risk Assessment 
 ความหมาย ความส าคัญของอุบัติเหตุและการป้องกันภัย การบริหารความปลอดภัย การ
ประเมินความเส่ียง ในงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท กฎหมายและการประเมินความเส่ียงในงาน
อุตสาหกรรม การตรวจสอบอุบตัิเหตแุละเหตกุารณ์ผิดปกติ การด าเนินกิจกรรมควบคมุความสูญเสียอัน
เน่ืองจากอุบตัิเหต ุมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั 
 
EVR3205 การส ารวจตดิตามสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ   3(2-3-5) 
  Environmental Biomonitoring 

หลกัการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ตวัชีว้ดัระบบแวดล้อม
ทางชีวภาพ ระดบัของตวัชีว้ดัทางชีวภาพ ตวัชีว้ดัทางชีวภาพส าหรับในแหล่งน า้ ดนิ และอากาศ ระบบการ
ตรวจติดตามโดยใช้วิธีทางชีวภาพ พารามิเตอร์ท่ีใช้ในระบบการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมโดยวิธีทาง
ชีวภาพ การประยกุต์และการประเมินผลการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ 
 
EVR3206 การจัดการทรัพยากรดนิและการใช้ที่ดนิอย่างยั่ งยืน  3(3-0-6) 
  Sustainable Soil and Land Use Management 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน ความสมัพนัธ์ระหว่างดินและการใช้ท่ีดิน
กบัสิ่งแวดล้อม ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและท่ีดินเน่ืองมาจากการใช้ท่ีดินของมนุษย์  ผลกระทบ
จากการใช้ท่ีดินประเภทต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และจัดการดิน  สมการการสูญเสียดินสากล 
การบรูณาการข้อมลูพืน้ฐานทัง้ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการวางแผน การออกแบบการใช้
ท่ีดนิให้เกิดประโยชน์อยา่งยัง่ยืน  
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EVR3207 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพืน้ท่ีคุ้มครอง  3(3-0-6) 
  Forest and Wildlife Management and protected Area 
 หลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรสตัว์ป่า ผลกระทบท่ีเกิดจากทรัพยากรป่าไม้ถกูท าลาย  ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ การ
อนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน ประเภทของพืน้ท่ีคุ้มครอง การจดัการ
พืน้ท่ีคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ การคดัเลือกพืน้ท่ี ระเบียบ กฎหมาย การบริหาร การวางแผน
และการประเมิน การแบง่เขตการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีคุ้มครอง  
 
EVR3208 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   3(3-0-6) 
  Environmental Management for Ecotourism 
 หลกัการ องค์ประกอบและประเภทของการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ ประเภทของแหล่งธรรมชาตเิพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผลกระทบจากการท่องเท่ียว  การประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียว การศึกษาขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  การ
จดัการท่ีพกัแรมเชิงนิเวศ  การพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  เทคนิคการส ารวจและวิจยัเพ่ือการ
วางแผนการจดัการการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ การศกึษาภาคสนาม 
 
EVR3209 การจัดการลุ่มน า้       3(3-0-6) 
  Watershed Management 
 ลุ่มน า้และแนวคิดเก่ียวกับลุ่มน า้ โครงสร้างของทรัพยากรลุ่มน า้และสมดุลทางนิเวศวิทยา 
หลกัการจดัการลุ่มน า้เพ่ือการควบคมุปริมาณ คณุภาพและอตัราการไหลของน า้ การควบคมุและป้องกัน
การพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษในพืน้ท่ี ลุ่มน า้ การพัฒนาแหล่งเส่ือมโทรมของ
พืน้ท่ี ลุม่น า้ ความรู้เบือ้งต้นในการส ารวจและวิเคราะห์ลุม่น า้ เพ่ือวางแผนจดัการลุม่น า้ 
 
EVR3210 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน า้จืด     3(2-3-5) 
  Aquatic Ecology and Environment 
 ระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม และมลพิษของน า้จืด ทัง้ระบบน า้นิ่งและน า้ไหล ในสภาพทาง
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึน้ โดยเน้นขัน้ตอนกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ตลอดจน
ความสมัพนัธ์ของสภาพแวดล้อมท่ีมีตอ่การปรับตวัและการกระจายตวัของสิ่งมีชีวิตในน า้ การใช้ประโยชน์
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ รวมทัง้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาท่ีมีต่อระบบ
นิเวศวิทยาน า้จืด  
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EVR3211 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 
 Map for Natural Resources Management 
 ประเภทของแผนท่ี พิกดัทางภูมิศาสตร์ พืน้ฐานความรู้ทางการอ่านและเขียนแผนท่ี   การเก็บ
ข้อมูลและการแสดงข้อมูลทัง้ทางกายภาพและสงัคมในแผนท่ี การใช้แผนท่ีเพ่ือการศึกษาสถานภาพของ
ทรัพยากร และวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีตา่ง ๆ 
 
EVR3212 การจัดการทรัพยากรทะเล น า้กร่อยและชายฝ่ังทะเล  3(3-0-6) 
 Resource Management of Marine Estuary and Coastal Zone 
  ระบบนิเวศของระบบทะเล น า้กร่อย และชายฝ่ังทะเล โดยเน้นหลักความสัมพันธ์ของ
สภาพแวดล้อมท่ีมีต่อการเป็นอยู่  การปรับตัว  และการกระจายตัวของสัตว์และพืช ภาวะมลพิษและ
ผลกระทบท่ีมีตอ่สิ่งมีชีวิตในระบบตา่งๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ใน
เขตอบอุ่น เขตร้อน โดยศกึษาจากสภาพจริงในประเทศไทย ตามแหลง่ระบบนิเวศวิทยาทะเล น า้กร่อย และ
ชายฝ่ังทะเล การศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 
 
EVR3305 เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ด้านพลังงาน    3(2-3-5) 
  Instrumentation and Analysis for Energy 
 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการตรวจวัดคุณสมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของเชือ้เพลิงและ
พลังงานต่าง ๆ การวิเคราะห์องค์ประกอบของเชือ้เพลิงรูปแบบต่าง ๆ การรายงานผลและการควบคุม
คณุภาพการวิเคราะห์ 
 
EVR3306 เทคโนโลยีพลังงาน       3(3-0-6) 
 Energy Technology 
 พลงังาน แหล่งพลงังาน สถานการณ์พลงังานของประเทศไทยและของโลก การใช้พลงังานของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะ น าน า ช า ติ  ยุ ท ธ วิ ธี ใน ก า ร แ ป ล ง รู ป พ ลั ง ง า น  ก า ร เป ล่ี ย น พ ลั ง ง า น 
ความร้อน  เทคโนโลยีในการผลิตพลงังานรูปแบบตา่ง ๆ  แนวคดิในการประหยดัพลงังาน 
 
EVR3402 การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ     3(3-0-6) 
  System Approaches to Environmental Management 

ความหมายของสิ่งแวดล้อม ระบบสิ่งแวดล้อม การเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม  
ความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งแวดล้อมด้วยกนัเอง การจดัการ
สิ่งแวดล้อมโดยผสมผสานระหวา่งการพฒันาและการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการวิเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ การจดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือการจดัการสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  
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EVR3501 การสัมมนาทางสิ่งแวดล้อม  1(0- 2-1 ) 
 Seminar in Environment 
 การเสนอรายงานเก่ียวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  การใช้เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  
แนวความคิด  ผลงาน  ข้อมูล  หรือสภาพการเปล่ียนแปลงในสงัคมท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
และสุขภาพอนามัยของมนุษย์  โดยการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ  แล้วน ามาอภิปราย  เพ่ือ
ประโยชน์ในการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือน าไปประยกุต์ใช้ตอ่ไป 
 
EVR4117 การควบคุมมลพษิ       3(2-3-5) 
  Pollution Control 

 สาเหตุและแหล่งก าเนิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษทางน า้ มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง ขยะมลูฝอย ของเสียอนัตราย และสารอนัตราย 
 
EVR4118 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Occupational Health and Industrial Safety 
 ความหมายและความส าคัญของอาชีวอนามัย  ขอบเขตของการด าเนินงานอาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อมในการท างาน โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ  ความปลอดภัยในการท างาน 
หลกัการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หนว่ยงานราชการ องค์กรและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบังาน
ด้านอาชีวอนามยั 
 
EVR4403 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน     3(3-0-6) 
  Management for Community Environment 
 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชมุชนทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบันานาชาติ  แนวคิดและรูปแบบ วิธีการในการจดัการ โดยเน้น
ก า ร ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น   ก า ร ว า ง แ ผ น 
การจดัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมชมุชนให้สอดคล้องกบัความต้องการและความจ าเป็นของชมุชน   
 
EVR4404 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
 Environmental Project Management 
 ความส าคญัและลกัษณะโครงการด้านสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญั และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง  การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ  การด าเนินโครงการ การติดตามประเมินผล
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม  การประยุกต์หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารโครงการ ตรวจ
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ตดิตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม ตวัชีว้ดัด้านสิ่งแวดล้อม การน าเสนอผลการประเมิน การจดัท ารายงาน
ประเมินผล การส่ือข้อมลูจากการเฝา้ระวงัและประเมินผล 
 
EVR4502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       3(270) 
 Field Experience in Environmental Science 
 การฝึกทักษะในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการภาครัฐบาลหรือ
เอกชน ไม่น้อยกว่า 270  ชั่วโมง เพ่ือให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยเน้นฝึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
EVR4601 โครงงานวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Project 
 การน าเสนอโครงการวิจัยและฝึกปฏิบตัิการวิจัยตามหัวข้อโครงการวิจยั ภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ท่ีเก่ียวข้อง และเขียนรายงานผลการวิจยั พร้อมทัง้น าเสนอผลงาน เม่ือด าเนินการวิจยัแล้วเสร็จ 
 
EVR4602 สหกิจศึกษา                 6(540) 
 Co-operative Education 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน และ/หรือองค์การในของรัฐในสถานะของ
พนักงาน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและตัวชีว้ัดการปฏิบัติงานเทียบเคียงได้กับพนักงานจริงของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์การนัน้ๆ มีข้อก าหนดทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมดูแล  ระบบการนิเทศ และระบบการประเมินผลตามเกณฑ์

องหนว่ยงานก ากบัดแูลมาตรฐานสหกิจศกึษามาตรฐานข   
 
EVR4702  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2       3(3-0-6) 
 English for Environmental Science 2 
 การฝึกทักษะในการอ่านบทความและบทคดัย่อภาษาอังกฤษจากวารสารทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับหลกัสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการฝึกทกัษะใน
การพดูผา่นการน าเสนอรายงานกลุม่เป็นภาษาองักฤษ 
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GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
  Aesthetics Appreciation 
  การสร้างประสบการณ์ การรับรู้และเข้าใจศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดง โดยผ่าน
กระบวนการพืน้ฐานทางสนุทรียศาสตร์ เพ่ือน าไปสูค่วามซาบซึง้และเห็นในคณุประโยชน์ในด้านความงาม
ทางศลิปกรรมศาสตร์เพ่ือความสขุของชีวิตหรือเพ่ือการด ารงชีวิต 
 
GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context 
  พืน้ฐานและวิวฒันาการสงัคมไทย ความสมัพนัธ์และผลกระทบจากสงัคมยคุโลกาภิวฒัน์ อนัมี
ผลต่อวฒันธรรมและสงัคมไทยท่ีต้องปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงให้ทนัต่อกระแสโลกยุคปัจจุบนั ทัง้ด้าน
วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง รวมทัง้แนวพระราชด าริตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการด ารงอยูอ่ยา่งมีจิตส านกึแหง่ความเป็นไทย รวมทัง้เสนอแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 
 
GEH2001 การพัฒนาคน 3(3-0-6) 
  Self Development 
  หลักการพืน้ฐานพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และวิธีการพัฒนาตน ทัง้การก ากับ
ควบคมุตนเอง การพฒันาตนให้เกิดศกัยภาพสูงสุด การปฏิบตัิตน การป้องกันกับพฤติกรรมเส่ียงในชีวิต
ย่างเหมาะสม การด าเนินชีวิตท่ีมีคณุค่าและสามารถด ารงอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุขและการพฒันา
ไปสูก่ารพึง่ตนเองอยา่งยัง่ยืน 
 
GEH2002 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 
  หลกัการและการเข้าใจถึงความจริงของชีวิตตามหลกัธรรมและไตรสิกขา เพ่ือการเข้าใจตนเอง 
ผู้ อ่ืน สังคม ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง ในการก าหนดเป้าหมายของชีวิตและการด ารงชีวิตในสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์ การน าเอาความจริงของชีวิต หลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีคณุธรรมและจริยธรรม เพ่ือการด ารงตนในสงัคมอยา่งมีความสขุและสนัติ 
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GEL1001 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage 
 หลกัเกณฑ์แนวคิดท่ีเป็นพืน้ฐานของการส่ือสาร พฒันาทกัษะของการใช้ภาษาไทย ทัง้การฟัง 
การอา่น การพดู การเขียน การอ้างอิง การสืบค้นสารนิเทศและการน าเสนอผลงานด้วยส่ือตา่ง ๆ รวมทัง้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมลูได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการศกึษาและสง่เสริมการเรียนรู้ 
 
GEL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 English for Communication and Information Retrieval 
 การใช้ภาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร พูด ฟัง อ่าน เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทัง้การสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็คทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ 
ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  
GEL1003  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Communication and Study Skills 
 การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร การให้ข้อมลูการสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธี
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การเขียนในชีวิตประจ าวนั การอ้างอิง และการใช้พจนานกุรม เพ่ือการอา่นและ
การเขียนโดยใช้ส่ือ ระบบสารนิเทศ และฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ  
 
GEL2001  ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purposes 
 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียน
รายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมลูจากส่ือหลากหลายทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการน าเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจยัเบือ้งต้นในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
 
GEL2002  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียน
รายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมลูจากส่ือหลากหลายทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการน าเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจยัเบือ้งต้นในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
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GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  IT for Communication and Learning 
  หลกัการและความส าคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศในการสืบค้น การ
สร้างสารนิเทศ การใช้ข้อมลูสารนิเทศและแสวงหาความรู้จากส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ การส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบ
มลัตมีิเดียเพ่ือการพฒันาการส่ือสารและการเรียนรู้ 
 
GES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life 
  การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน 
การส่ือสารและโทรคมนาคม  ทัง้ทางด้านกายภาพและชีวภาพท่ีมีตอ่คณุภาพชีวิต การสง่เสริมสขุภาพกาย
สขุภาพจิต การดแูลรักษาสขุภาพ ความปลอดภยัในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวนั 
 
GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
 Science, Technology and Environment 
 ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ระบบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการอนรัุกษ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
 
GEH2002 การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 
 หลกัการและกระบวนการคดิของมนษุย์ การคดิขัน้วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินคา่ การให้
เหตผุลอยา่งสมเหตสุมผลในการตดัสินใจ การใช้ข้อมลูและเหตผุลในกระบวนการแก้ปัญหา การประยกุต์
การคิดและการติดสินใจใช้ในชีวิตประจ าวนั  
 
MAT1410 แคลคูลัสพืน้ฐาน       3(3-0-6) 
 Fundamental Calculus 
 ฟังก์ชนัและกราฟของฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ ลิมิตของฟังก์ชนัและฟังก์ชนัต่อเน่ือง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ สมบัติท่ีส าคัญของอนุพันธ์ การแปลงสถานการณ์ปัญหาด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ การประยุกต์อนุพันธ์ในสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ การอินทิเกรตและเทคนิคการอินทิเกรต 
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อินทิกรัลจ ากัดเขต การประยุกต์อินทิกรัลกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเบือ้งต้น
และการประยกุต์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม 
 
PHY1311 ฟิสิกส์พืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Physics 
 เวกเตอร์ การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง การเคล่ือนท่ีในแนววิถีโค้ง การเคล่ือนท่ีในแนววงกลม 
กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั สมดลุ โมเมนตมั งานและพลงังาน ความร้อน ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส คล่ืนกล 
แสง เสียง คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์แผนใหม ่นิวเคลียร์ฟิสิกส์   
 
PHY1312 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์พืน้ฐาน 1(0-3-1) 
 Fundamental Physics Laboratory 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือต้องเรียนพร้อมกัน : PHY1311 ฟิสิกส์พืน้ฐาน 
 การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชาฟิสิกส์พืน้ฐาน  
 
STA1102  สถติวิิเคราะห์       3(3-0-6) 
 Statistical Analysis 
 ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ จรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักสถิติ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตวัเลข สถิติพรรณนา การแจกแจง ความน่าจะเป็น
และตวัแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกับค่าเฉล่ีย สดัส่วนและความแปรปรวน
ของประชากรหนึง่กลุม่และสองกลุม่ การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้น 
 


