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1. กลุมวิชาแกน 
PHYS 1101   ฟสิกสพื้นฐาน                                                           3(3-0) 

 Fundamental Physics 
  ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน   ความดัน
ของไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบ
แกวงกวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา   คุณสมบัติเชิงความรอนของ
สสาร ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช 
 

PHYS 1102  ปฏิบตัิการฟสกิสพื้นฐาน 1(0-3) 
   Fundamental Physics Laboratory 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา  10  ปฏิบัติการ 
 

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน            3(3-0) 
  Fundamental Chemistry 



  
119 

  อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส   
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร 
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร 
 

CHEM 1102 ปฏิบตัิการเคมีพื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental Chemistry Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิารเคมี  
เทคนิคการเตรยีมสารละลายเบื้องตน  ไฮโดรลิซิส   บัฟเฟอร   สมดุลเคมี   คาคงตัวของกรด-เบส   
การไทเทรตและอินดิเคเตอร  อุณหพลศาสตร 
 
 
BIO 1107  ชีววิทยาพืน้ฐาน               3(3-0) 
  Fundamental  Biology 
  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล   เนื้อเยื่อ    การสืบพันธุและการเจริญเติบโต    
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต  การหายใจและการลําเลียงในรางกาย     ระบบ
ประสาทและฮอรโมน  กําเนิดและวิวัฒนาการ  พันธุกรรม  การจําแนกสิ่งมีชีวิต   พฤติกรรมของ
สัตว    นิเวศวิทยา 
 
BIO 1108 ปฏิบตัิการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental  Biology  Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต    เซลล   เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุ
และการเจริญเติบโต  การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในส่ิงมีชีวิต   การหายใจและการลําเลียง
ในรางกาย  ระบบประสาทและฮอรโมน    กําเนิดและวิวัฒนาการ     พันธุกรรม      การจําแนก
ส่ิงมีชีวิต    พฤติกรรมของสัตว   นิเวศวิทยา 
 
MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0) 
  Calculus 1 
  ทบทวนเมทรกิซดีเทอรมินนัทและเวกเตอร       ฟงกชันและกราฟ      ลิมิตของ
ฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยกุต อินทิกรัล อนุพันธและอินทกิรัลของฟงกชันอดิศัย แนะนาํ
อนุพันธยอย 
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2. กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
BIO 2101 นิเวศวิทยา 3(2-3) 
  Ecology 
  ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยา   องคประกอบและประเภทของระบบนิเวศ  
พลังงาน  ประสิทธิภาพการถายทอดพลังงาน  อัตราผลผลิตและปรมิตนิเวศ  ปจจัยจํากัดการปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิต  วัฏจักรของสาร  คุณสาร  การเจริญและความสัมพันธของประชากร  ชุมชนและ 
ความเดนชนิด  การเปลี่ยนแปลง และชนิดของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ส่ิงมีชีวิต  มลพิษการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การใชทฤษฏีทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  
การศึกษาภาคสนาม 
ENV 2101 พื้นฐานทางวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 3(2-2) 
  Environmental  Science  Foundation 
  ความหมายและขอบเขตของสิ่ งแวดลอม   สมดุลในธรรมชาติ   ปญหา 
มลพิษทางสิ่งแวดลอมกับการแกไขและปองกัน  การพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ  
โดยทั่วไป   และเนนปญหาส่ิงแวดลอมในแตละภาคที่กําลังประสบอยูในสภาวะปจจุบัน               
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษาความสัมพันธในระบบสิ่งแวดลอม 
 
ENV 2201 จุลชีววิทยาของสิ่งแวดลอม 3(2-3) 
  Environmental  Microbiology 
  ชนิดของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม  จุลินทรียในอาหาร  น้าํ  ดิน  และการสุขาภิบาล  
อิทธิพลของจุลินทรียตอส่ิงแวดลอมและการควบคุมแกไข  จุลินทรียกบัอุตสาหกรรม  ประโยชน
และโทษของจลิุนทรีย 

 
ENV 2202 มลพิษสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
  Environmental  Pollution 
   ศึกษาความหมายมลพิษส่ิงแวดลอม  ปจจัยที่ทําใหเกิดมลพิษ  ผลกระทบจาก
มลพิษดานตางๆ  เชน   มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางดิน  มลพิษทางเสียงและความ
ส่ันสะเทือน  มลพิษจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  มลพิษจากสารอันตราย  มลพิษจากของ 
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เสียอันตราย  มลพิษจากความรอนและการแผรังสี  ตลอดจนนโยบายและแนวทางการดําเนินการ
ดานมลพิษสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
 
ENV 2301 สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห  3(2-3) 
  Water  Pollutant  and  Analysis 
  แหลงน้ําและความสําคัญของน้ํา  ลักษณะทีสํ่าคัญทางกายภาพและทางเคมีของน้ํา  
สารมลพิษ  หนวยที่ใชระบคุวามเขมขนของสารมลพิษ  สารมลพิษทางเคมี  และทางชีวภาพของน้าํ  
มาตรฐานน้ําดืม่  น้ําใช  มาตรฐานคณุภาพน้ําประปา  มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งอุตสาหกรรม 
แหลงกําเนิด  มลพิษทางน้ํา  การวิเคราะห  คุณภาพน้ําเกี่ยวกับความขุน  สี  ความเปนกรด – ดาง  
และความกระดาง  การหาปริมาณคลอรีนตกคาง  เหล็ก  คลอไรด  แมงกานีส  ซัลเฟต  ตะกั่ว  
ฟอสฟอรัสและซัลเฟต  บีโอดีและซีโอด ี
 
ENV 2302 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม  3(3-0) 
  Environmental  Economics 
  สาเหตุและผลกระทบของความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม ความสัมพันธ
ระหวางปญหาส่ิงแวดลอมกบัหลักการทางดานเศรษฐศาสตร  เครื่องมือที่ใชหลักการหลักทางดาน
เศรษฐศาสตรในการจดัการสิ่งแวดลอม  มลพิษและทรพัยากร  นโยบายของรัฐบาลในการควบคมุ
มลภาวะ  กฎหมายและองคกรเพื่อการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรไปใช การวิเคราะหตนทนุ – 
ผลประโยชนของโครงการโดยใชดัชนีในการตัดสินใจ  โครงการและมาตรการตางๆ  ที่ใชทางดาน
เศรษฐศาสตร  ในการสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม 
 
ENV 2303 การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(2-2) 
  Environmental    Impact  Assessment  

  ศึกษาสภาวะการณและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม  การประเมินและการ
พยากรณผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งทางกายภาพ  ชีวภาพ และเศรษฐกิจ สังคม การสรุปรวบรวม
สาเหตุและตวัการที่ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบ  รวมทั้งเสนอแนะวิธีการแกไขอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 
ENV 2304 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอม 3(2-2) 
  Environmental  Survey and  Monitoring 



  
122 

  ศึกษาวิธีการ  และเครื่องมือในการสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม  เชน  คุณภาพน้ํา  
คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน  เปนตน  การวางแผนสํารวจขอมูล  การเก็บตัวอยาง  การรักษาตัวอยาง  
การวิเคราะหคณุภาพสิ่งแวดลอมในภาคสนาม  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลจากการ
สํารวจ 
 
ENV 2401 การสุขาภิบาลน้ําดื่มน้าํใช 3(2-2) 
  Water Supply  and  Sanitation 
  ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ   และความจํา เปนของน้ํ าในดานสาธารณสุข             
การระบาดของโรคตางๆ  อันเนื่องมาจากน้ําเปนสื่อ  คุณสมบัติและมาตรฐานของน้ําดื่ม-น้ําใช  
แหลงน้ํา  ปริมาณและลักษณะการใชน้ําของชุมชน  วิธีการปรับปรุงคุณภาพของน้ํา  ระบบการจาย
น้ํา  วิธีควบคุมน้ําดื่มน้ําใชทางดานการสุขาภิบาลของชุมชน  ตลอดจนการวิเคราะหภาพจากแหลง
ตางๆ 
ENV 2402 การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0) 
  Natural  and  Cultural  Heritage  Conservation 
  ความหมายของการอนุรักษ  ประเภทและความสําคัญของแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  สภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษแหลง-ธรรมชาติ
อันควรอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  มรดกโลกในประเทศไทย  นโยบาย  และแผน  และมาตรการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ 
 
ENV 2403 การใชแผนท่ีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(2-2) 
  Map  for  Natural  Resources  Management 
  พื้นฐานความรูทางการอานและเขียนแผนที่  การเก็บขอมูลและการแสดงขอมูลทั้ง
ทางกายภาพและสังคมในแผนที่  การใชแผนที่เพื่อการศึกษาสถานภาพของทรัพยากร  และวางแผน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตางๆ 
 
ENV 2404 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
  Environmental  Laws 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับที่มา  ระบบ  ประเภท  ศักย  และความสําคัญของกฎหมาย  
การบั งคับใชและการใชบั งคับกฎหมาย   การตราพระราชบัญญัติส ง เสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. 2518  ขึ้น  ใชบังคับโครงสรางของพระราชบัญญัติสงเสริมและ
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รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. 2535  ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใช  และกฎหมาย
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ 
 
ENV 3401 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-2) 
  Solid  Waste  and  Disposal 
  ศึกษาปริมาณ  และองคประกอบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ผลกระทบขยะมูลฝอย
ตอส่ิงแวดลอม  ระบบการขนถาย  วิวัฒนาการการกําจัดขยะมูลฝอย  การรวบรวมและขบวนการ
เก็บขยะมูลฝอยการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ-ไทย  
เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน 
 
 
 
ENV 3402 เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสีย 3(2-2) 
  Technology  in  Wastewater  Treatment 
  ศึกษาองคประกอบของน้ําเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัดน้ําเสียแบบตางๆ  
การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะกับสภาพพื้นที่  และลักษณะน้ําทิ้ง  มาตรฐานน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน  การวางแผนจัดการ  คุณภาพการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 
พื้นฐาน 
 
ENV 3403 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 3(2-2) 
  Air  and  Noise  Pollution  Control 
  หลักการทั่วไปในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง   การควบคุม 
มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ  การควบคุมสารมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม  เชน  
การควบคุมฝุนละออง  การควบคุมกาซ  และไอ  การควบคุมกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม   
การควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิด  การควบคุมเสียงทั้งระยะทางระหวางแหลงกําเนิดเสียงกับผูรับ   
การควบคุมเสียงที่ผูรับและเทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
 
ENV 3404 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 3(3-0) 
  Environment  and  Development 
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  ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาระบบนิเวศ  และ
ความสัมพันธ ระหวางสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม  สมดุลธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม  กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  การอนุรักษ  และการพัฒนาพลังงานกับการพัฒนาผลกระทบจากการพัฒนาและ
การปรับตัว 
 
ENV 3421 พลังงานกับสิง่แวดลอม 3(3-0) 
  Energy and Environment 
  ความสําคัญของพลังงานตอชีวิตตอระบบนิเวศและตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  พลังงานในอาคาร  สถานการณและวิกฤตการณ  พลังงานของโลก  ผลกระทบของการใช
พลังงานตอส่ิงแวดลอม  การใชและการอนุรักษพลังงาน  นโยบายพลังงานของประเทศไทย 
 
 
 
ENV 3501 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
  Environmental and Natural Resources Management 
  ความหมายการบริหาร  การจัดการ  การจัดระบบสิ่งแวดลอม  การสรางนโยบาย  
มาตรการ  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม  นโยบายสิ่งแวดลอมของชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่ งแวดลอมระดับจังหวัด   การสํารวจรวบรวมขอมูลและศึกษาผลกระทบเพื่อ 
การวางแผนแกปญหาสิ่งแวดลอมโดยมุงเนนการจัดการและพัฒนาแบบยั่งยืน  กรณีศึกษา 
การบริหารการจัดการน้ําเสีย  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
ENV 3502 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ไอเอสโอ 14000 3(3-0) 
  Environmental  Management  System : ISO  14000 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และหลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไอเอสโอ 
14000  องคประกอบและกฎขอบังคับของระบบไอเอสโอ 14000  การดําเนินงานของระบบการ
ตรวจสอบและการประเมินระบบการจัดการสิ่ งแวดลอมไอเอสโอ  14000  ฉลากเพื่ อ 
ส่ิงแวดลอม  การประเมินอายุของผลิตภัณฑ 
 
ENV 4901 สัมมนาสิ่งแวดลอม 1(0-4) 
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  Seminar  in  Environment 
  การเสนอรายงานเกี่ยวกับปญหาทางสิ่งแวดลอม   การใช เทคโนโลยีและ
ส่ิงประดิษฐใหมๆ  แนวความคิด  ผลงาน  ขอมูล  หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อาจจะมี 
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของมนุษย  โดยการศึกษาและคนควาจากแหลงตางๆ  
แลวนํามาอภิปรายเพื่อประโยชนในการศึกษาเพิ่มเติม  หรือนําไปประยุกตใชตอไป 
 
ENV 4902 การวิจัยสิ่งแวดลอม 3(250) 
  Environmental  Research 
  ศึกษาคนควาและวิจัยข้ันพื้นฐานทางดานสิ่งแวดลอมเสนอเปนรายงาน 
 
 
 
 
STAT 1301 สถิติวิเคราะห 1 4(3-2) 
  Statistic  Analysis 1 
  แนวความคิดและระเบียบวีทางสถิติ สถิติพรรณนา การรวบรวมขอมูล การ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุป ตัวแปร ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน
ของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปวซง  การแจกแจง  ปรกติ การประมาณ 
การแจกแจงทวินามและปวซงดวยการแจกแจงปรกติ ทฤษฎีตัวอยางสุม การแจกแจงที ไคกําลังสอง 
และเอฟ การประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับคาเฉลี่ย สัดสวน และความ
แปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม  
   ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
เลือก 
GEO 1301 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0) 
  Physical  Geography 
  ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลก
กับดวงอาทิ ตย และดวงจันทร   สมบัติทางด านกายภาพ   และการ เปลี่ ยนแปลงของ 
ธรณีภาค  (Lithosphere)  อุทกภาค  (Hydrophere)  บรรยากาศ  (Atmosphere)  และชีวมณฑล  
(Biospherer)  และการปฏิบัติภาคสนาม 
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GEO    4307 อุทกภูมิศาสตร       3(3-0) 
  Hydrogeography 

ศึกษาเกี่ยวกับน้ําที่มีอยูในโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน้ํา 
คุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของน้ําในลําน้ํา ทะเล ทะเลสาบ และน้ําใตพื้นดิน รวมทั้งการนํามาใช
ใหเกิดประโยชน การควบคุมและการอนุรักษ 

 
GEO 1501 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 3(2-2) 
  Analytical  Geography  of  Thailand 
  ศึกษาวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรประเทศไทย  ทั้งทางดานที่ตั้งอาณาเขต  ลักษณะ
ทางดานกายภาพ  ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ  ประชากรวิเคราะหความสามารถในการผลิตเชิง
การเกษตร  อุตสาหกรรมการคา  การคมนาคมขนสง  และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับปจจุบันใหปฏิบัติการภาคสนาม  เพื่อศึกษาและวิเคราะหตามสภาพที่เปนจริง 
GEO 3612 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  1 3(2-2) 
  Geographic  Information  System  1 
  ศึกษาแหลงและระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติดานภูมิศาสตร  ไดแก  ขอมูล
ดานกายภาพ   เศรษฐกิจ  สังคม  ประชากร  ดวยวิธีการตางๆ  หรือใชคอมพิวเตอรเทคนิค 
การประยุกตไปใช  การจัดการเก็บขอมูลตางๆ  ในพื้นที่อยางมีระบบ 
 
BIO 4312 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3) 
  Plant  Ecology 
  ความสัมพันธของพืชกับสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ  การถายทอดพลังงานชุมชนพืช  
การกระจาย  การเปลี่ยนแปลงแทนที่  ความสัมพันธของพืชระหวางพืชชนิดเดียวกันและตางชนิด
กัน  การใชความรูทางนิเวศวิทยาวิเคราะหชนิดและชุมชนพืชการศึกษาภาคสนาม 
 
ESC 2101 ธรณีวิทยาเบื้องตน 2(1-2) 
  General  Geology 
  คว ามหมาย   ประวั ติ   และขอบ เขตของธรณี วิ ท ย า   รู ป ร า ง  ขนาด   
การเคลื่อนไหวโครงสราง  สวนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก  คุณสมบัติของแรทางฟสิกส
และทางเคมี  การแยกหมูแร  การแพรกระจาย  และการใชประโยชนจากแร  คุณสมบัติและลักษณะ
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หินตางๆ  บนผิวโลก  วัฏจักรการเกิด  การแพรกระจาย  และประโยชนของหินแตละชนิด  ยุค
ประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป  เชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESC 3301 อุตุนิยมวิทยา 1 3(3-0) 
  Meteorology 
  คุณลักษณะของบรรยากาศชั้นตางๆ  กิจกรรมของลมฟาอากาศเกี่ยวกับการ
ดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย  การทะลวงผาน  การแลกเปลี่ยนความรอนในบรรยากาศและผลที่ทาํให
ยานตางๆ  แตกตางกันในดานความชื้น  อุณหภูมิ  และความดัน  กิจกรรมเชิงคอริออลิสของมวล
อากาศ  ลมฟาอากาศประจําถ่ิน  การสํารวจอากาศ  ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาสําหรับการเกษตร      
การชลประทาน  การคมนาคม  การอุตสาหกรรม  และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสังคมไทย 
 
ENV 1401 สัตวปาและการอนุรักษ 3(3-0) 
  Wildlife  and  Conservation 
  สัตวป า   การจํ าแนกสัตวป า   สา เหตุการลดจํ านวนหรือการสูญพันธ   
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  การอนุรักษและการจัดการสัตวปาผลิตและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอผลผลิต 
 
ENV 1402 ปาไมและการอนุรักษ 3(3-0) 
  Forest  and  Conservation 
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  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของปาไม  การจําแนกปาไมของประเทศไทย  
ปญหาที่เกิดกับทรัพยากรปาไม  กฎหมายเกี่ยวกับปาไม  การอนุรักษและการจัดการปาไม 
 
ENV 3101 นิเวศวิทยามนุษย 3(2-2) 
  Human  Ecology 
  ความหมายของประชากร   ทรัพยากร   ส่ิ งแวดลอม   ปญหาทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอมกับการกําหนดประชากร  ความสัมพันธระหวางประชากรกับระบบนิเวศ  ศึกษาปญหา
วิธีการแกปญหาของมนุษย  มลภาวะในสังคมมนุษย  ผลกระทบของวิกฤตการณดานพลังงาน   
การเมือง  ปญหาในทางเศรษฐกิจและสังคมตอระบบนิเวศของมนุษย  สาเหตุและผลกระทบของ
ความเสื่อมโทรมคุณภาพสิ่งแวดลอม  การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
ENV 3102 นิเวศวิทยาเขตรอน 3(2-2) 
  Tropical  Ecology 
  ศึกษาระบบนิเวศวิทยาของบริเวณเขตรอน  โดยเนนหนักอิทธิพลของสภาพ  ดิน  
น้ํ า   อากาศ   ที่มีตอการปรับตัวของพืชและสัตวบก   และในน้ํ ารวมทั้ งการกระจายของ 
ส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ  โดยศึกษาจากสภาพของจริงในประเทศไทย 
 
ENV 3103 นิเวศวิทยาปาไม 3(2-2) 
  Forest  Ecology 
  ศึกษาโครงสรางของปา  วัฏจักรสิ่งแวดลอมของปาไมตามสภาพฤดูกาล  ซ่ึง
เกี่ยวกับพืชและสัตว   การแพรกระจายการงอกและการเจริญเติบโต   การอนุ รักษปาไม   
ความสัมพันธของสัตวและพืชและขนาดของปาไม 
 
ENV 3104 นิเวศวิทยาสัตวหนาดิน 3(2-2) 
  Benthos  Ecology 
  ศึกษาองคประกอบของทะเล  ลักษณะของทองทะเล  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
ในทองทะเล   ชนิดของสัตวหนาดิน   การเก็บรักษาตัวอยางสัตวหนาดินคุณภาพน้ํ ากับ 
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การเปลี่ยนแปลงของสัตวหนาดิน  การวิเคราะหชนิดของสัตวหนาดิน  การหามวลชีวภาพ  ความ 
หลากหลาย  และการเปลี่ยนแปลงของสัตวหนาดิน 
 
ENV 3105 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา 3(2-2) 
  Aquatic  Ecology 
  ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในแหลงน้ําตางๆ  พลังงาน  
วัฎจักรของสาร  ประชากร  ชุมชน  การเปลี่ยนแปลงแทนที่การแพรกระจายของสิ่งมีชีวิต  การ
จัดการทรัพยากรในแหลงน้ํา 
 
ENV 3106 นิเวศวิทยาพรรณไมน้ํา 3(2-2) 
  Aquatic  Plant  Ecology 
  ศึกษาพรรณไมน้ําถึงวงศและสกุลท่ีมีในประเทศไทย  โดยเฉพาะไมดอก  รวมถึง
วิธีการจัดจําแนก  ตนกําเนิด  สภาพนิเวศวิทยา  วัชพืชและความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 
 
ENV 3201 มลพิษทางอากาศ 3(2-2) 
  Air  Pollution 
  ลักษณะและแหลงมลภาวะอากาศ   มาตรฐานการควบคุมมลภาวะอากาศ   
สารมลพิษที่เปนแกสและอนุภาค  การวัดและการเก็บตัวอยางสารมลพิษในอากาศ  การสํารวจแหลง
มลภาวะวิธีควบคุมภาวะอากาศ 
 
ENV 3202 มลพิษทางน้าํ 3(2-2) 
  Water  Pollution 
  วัฎจักรและการใชน้ํ า   แหลงน้ําบนพื้นโลก   ลักษณะ   และสมบัติของน้ํา   
ภาวะน้ําเสียและผลกระทบ  มาตรการปองกันความควบคุม และแกไขมลพิษ  ในแหลงน้ําศึกษา
วิธีการปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ํา 
 
ENV 3203 มลพิษทางเสียง 3(2-2) 
  Noise  Pollution 
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  ชนิดและสาเหตุของการทําใหเกิดเสียงรําคาญ  ผลกระทบทางเสียงที่ระดับเกิน
มาตรฐานตอสุขภาพของมนุษย   รวมทั้งมาตรการในการควบคุมความรําคาญทางเสียง   
ทั้งทางดานวิชาการและกฎหมาย  รวมทั้งบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ENV 3204 มลพิษทางดนิ 3(2-2) 
  Soil  Pollution 
  กําเนิดและโครงสรางของดินความหมายของมลพิษทางดิน  สาเหตุและปญหา
ตางๆ  ที่ทําใหดินเกิดมลพิษ  ผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม  การปองกันควบคุมและการแกไขมลพิษ
ของดิน 
 
ENV 3205 การทําลายปาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
  Forest  Destruction  and  Environmental  Impact 
  สถานการณปาไมของโลกและประเทศ   สาเหตุการลดลงของพื้นที่ปาไม
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมอันเนื่องจากการทําลายปา  โดยเฉพาะผลกระทบตอทรัพยากรดิน  
ทรัพยากรน้ํา  ทรัพยากรอากาศ  และทรัพยากรมนุษย  เนนปญหาในประเทศไทยเปนสําคัญ 
 
ENV 3206 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 3(2-2) 
  Environmental  Toxicology 
  สารพิษในสิ่ งแวดลอม   กลไกความเปนพิษของสารพิษในสิ่ งแวดลอม   
การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม  ผลกระทบของสารพิษตอระบบของรางกาย  การตรวจ
วิเคราะห  การประเมินผลและการควบคุมความเปนพิษของสาร 
 
ENV 3207 เคมีในสิ่งแวดลอม 3(2-2) 
  Environmental  Chemistry 
  ความหมายและขอบเขตของเคมีส่ิงแวดลอม  องคประกอบทางเคมี และสาร
มลพิษทางอากาศ   ลักษณะที่สําคัญของน้ําและสารมลพิษทางน้ํา  มลพิษจากอุตสาหกรรม   
มลพิษทางเกษตร  มลพิษทางรังสีและความรอน  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การปองกันและการแกไข 
 
ENV 3208 สารมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 3(2-2) 
  Pollutants  and  Environmental  Impact 
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  ศึกษาประเภทของสารพิษ  ไดแก  วัตถุมีพิษทางการเกษตร  สารพิษจากการ
อุตสาหกรรม   สารพิษจากสาธารณสุขและการแพทย  เปนตน   ผลกระทบของสารพิษตอ 
ส่ิงแวดลอม  การประเมินความรุนแรงของสารจากแหลงตางๆ  การติดตามตรวจสอบสารพิษ   
การปองกันและควบคุม 
 
ENV 3209 สารเคมีท่ีเปนพิษในสิง่แวดลอม 3(2-2) 
  Chemical  Pollutants in the Environment 
  สาเหตุการเกิดสารเคมีที่เปนพิษทั้งในอากาศ  น้ํา  และดิน  ผลกระทบของสารเคมี
เหลานั้นที่มีตอส่ิงแวดลอม  การศึกษาสารเคมีที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอมโดยวิธีการตรวจสอบตางๆ 
 
ENV 3210 วัตถุมีพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 3(2-2) 
  Toxic  Substance  and  Environmental  Impact 
  ความหมาย  ประเภท  ชนิดและโครงสรางของวัตถุมีพิษ  พิษของวัตถุมีพิษแตละ
ชนิด  การแพรกระจายของวัตถุมีพิษในสิ่งแวดลอม  พิษตกคาง  อันตรายและผลกระทบของ
วัตถุมีพิษที่มีตอมนุษย  สัตวและสิ่งแวดลอม  การเลือกใชและวิธีการใชวัตถุมีพิษชนิดตางๆ  ให
เหมาะสม 
ENV 3211 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ 3(2-3) 
  Chemical  Analysis  of  Pollutants 
  ศึกษาหลั กการวิ เ คร าะหทาง เคมี   การใช เ ครื่ อ งมื อและวิ ธี ก ารต า งๆ  
ในการวิเคราะหทางประมาณ  และคุณภาพของสารพิษตกคางพวกโลหะหนัก  ยาฆาแมลงและ
สารเคมีตางๆ  ที่ปนเปอนและเจือปนในอาหารและสิ่งแวดลอม 
 
ENV 3212 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา  1 3(2-2) 
  Water  and  Waste  Water  Analysis  1 
  ความรู เกี่ ยวกับปริมาณวิ เคราะห   การเก็บตัวอยาง   การตรวจวิ เคราะห 
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ  ชีวภาพและทางเคมี  การอานผลการเปรียบเทียบผลกับเกณฑมาตรฐาน
และการแปรผล 
 
ENV 3213 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา  2 3 (2-2) 
  Water  and  Waste  Water  Analysis  2 
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  การวิเคราะหคุณภาพน้ํา  เพื่อหาปริมาณโลหะหนัก  สารพิษ  สารฆาแมลงและจุล
ชีพในน้ํา  การประเมินคาความสกปรกของน้ําและผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต 
 
ENV 3214 สภาวะแวดลอมเชิงฟสิกส 3(2-2) 
  Physical  Environment 
  ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวกับ  การแผรังสี  การสงผานความรอนมวลและ
โมเมนตัม  สมดุลพลังงานของระบบพื้นดินและบรรยากาศ  ความชื้นในสภาวะแวดลอม  ความ
แตกตางระหวางอุณหภูมิในชนบทและในเมือง 
 
ENV 3405 การควบคุมมลพิษ 3(2-2) 
  Pollution  Control 
  สาเหตุและปญหาตางๆ  ที่ทําใหเกิดมลภาวะ  ผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม  และ
การเปรียบเทียบระบบการควบคุมและกําจัดของเสียแบบตางๆ  และการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชน 
 
 
ENV 3406 น้ําเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมและการควบคุม 3(2-2) 
  Industrial  Waste  Water  and  Control 
  ศึกษาถึงคุณสมบัติ  และอันตรายของน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต างๆ   ที่ มี ต อสภาวะแวดลอม   และการสาธารณสุข   ระบบบํ าบัดน้ํ า เสี ยแบบต า งๆ   
การเลือกใชควบคุม  รักษาบําบัดใหมีประสิทธิภาพ 
 
ENV 3407 แรธาตุ  พลังงานและการอนุรักษ 3(3-0) 
  Mineral  and  Energy  Conservation 
  แรธาตุ  ประเภทของแรธาตุ  แหลงแรในประเทศไทย  การใชประโยชนจาก
ทรัพยากร  แรธาตุ  ปญหาจากการผลิตและการใชทรัพยากรแรธาตุ  แนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากร  แรธาตุ  พลังงาน  ประเภทของพลังงาน  แหลงพลังงานในประเทศไทย  การใชพลังงาน  
การพัฒนาแหลงพลังงาน  พลังงาน  ทดแทนปญหาจากการใชพลังงานแนวทางในการอนุรักษ 
 
ENV 3408 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0) 
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  Principles  of  Natural  Resources  Management 
  หลักการ เบื้ องตนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   วิ ธีผสมผสาน 
การจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบการสรางนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม  
การจัดทรัพยากรเฉพาะอยางและแบบผสมผสาน 
 
ENV 3409 กฎหมายปาไมและสัตวปา 3(3-0) 
  Forestry  and  Wildlife  Laws 
  ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมายปาไมและสัตวปา  กฎหมายปาไมและสัตวปาที่
สําคัญของประเทศไทย  โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ  อุทยาน  วนอุทยาน  เขต
รักษาพันธ   สัตวปา  สวนรุกขชาติ  เปนตน  ปญหาและอุปสรรคในการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับปา
ไมและสัตวปา 
 
 
 
 
 
ENV 3410 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 3(2-2) 
  Industrial  Safety 
  ศึกษาถึงสาเหตุและธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุ  หลักการควบคุมและปองกัน
อุบัติเหตุ  วิธีการเก็บสถิติขอมูล  การตรวจสอบความปลอดภัยใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน  
ความปลอดภัย  วิธีการใหสวัสดิศึกษา  รวมถึงการประเมินถึงอันตรายอันเกิดจากกรรมวิธี  และ
สภาพแวดลอม  ในการทํางานชนิดตางๆ 
 
ENV 3411 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม 3(2-2) 
  Environmental  Pollution  Control  Technology 
  หลักการทั่วไปในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมทางดานน้ําเสีย  ดานขยะมูลฝอย
ดานของเสียอันตราย  ดานอากาศและฝุนละออง  ดานเสียง  การเลือกเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
ที่เหมาะสมกับมลพิษและสภาพพื้นที่  รวมทั้งการออกแบบขั้นพื้นฐานและการทํางานของขยะ  
ระบบควบคุมมลพิษทางดานตางๆ 
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ENV 3412 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 3(3-0) 
  Noise  Pollution  and  Vibration  Control 
  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเสียง   ระบบการไดยิน   ผลกระทบของ 
มลพิษทางเสียง  แหลงกําเนิดของความสั่นสะเทือนและผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม  
เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางเสียง  และความสั่นสะเทือน 
 
ENV 3413 หลักการจัดการลุมน้ํา 3(2-2) 
  Principles  of  Watershed  Management 
  ลุมน้ํ าและความคิดเกี่ ยวกับลุมน้ํ า   โครงสรางของทรัพยากรลุมน้ํ าและ 
สมดุลทางนิเวศวิทยา  หลักการจัดการลุมน้ําเพื่อการควบคุมปริมาณคุณภาพและอัตราการไหลของ
น้ํา  การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน  อุทกภัย  ความแหงแลงและมลพิษในพื้นที่ลุมน้ํา  
การพัฒนาแหลงเสื่อมโทรมของพื้นที่ลุมน้ํา  ความรูเบื้องตนในการสํารวจและวิเคราะหลุมน้ํา  เพื่อ
วางแผนจัดการลุมน้ํา 
 
 
 
ENV 3414 การดูแลและควบคุมระบบบําบัดน้าํเสีย 3(2-2) 
  Wastewater  Treatment  Plant  Maintenance  and  Operation 
  ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียที่นิยมใชในประเทศ  การรวบรวมน้ําเสียเขาระบบ
การเก็บตัวอยางน้ําเสีย  การวิเคราะหน้ําในระบบบําบัด  การประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัด  
การดูแลควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียแบบเลี้ยงตะกอน  (Activated  Sludge)  ผังระบบน้ําทิ้ง  พื้นฐาน
วิชาวาดวยการไหล 
 
ENV 3415 การบําบัดน้าํท้ิงจากชุมชน 3(2-2) 
  Domestic  Wastewater  Treatment 
  ศึกษาถึงแหลงกํ า เนิดคุณสมบัติและปริมาณน้ํ าทิ้ งจากชุมชนมาตรฐาน   
น้ําทิ้งจากชุมชน  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบําบัดน้ําโสโครก  การควบคุมและแกไขระบบบําบัด
น้ําเสีย 
 
ENV 3416 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 3(2-2) 
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  Environmental  Modeling 
  ศึกษาหลักการวางแผนขั้นพื้นฐานทางนิเวศวิทยา  การออกแบบทดลองวางแผน
ของระบบนิเวศในสถานการณจํากัดตางๆ  เพื่อเปนแนวทางการวางแผนและพัฒนาทางนิเวศวิทยา 
 
ENV 3417 การวางผังเมืองและผังภาค 3(2-2) 
  Urban  and  Regional  Planning 
  ทฤษฎีการวางผั ง เมือง   โครงสร างและการกระจายตัวของประชากร  
 การวางแผนการใชที่ดินในเขตเมืองและชนบท  การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน  (Zoning)  
กฎหมายผังเมือง  นโยบายการพัฒนาเมือง  การวางผังจราจร  การวางผัง    เพื่อแกไขปญหา 
ส่ิงแวดลอม 
 
ENV 3418 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการทรัพยากร 3(2-2) 
  Computer  for  Resource  Management 
  ระบบคอมพิวเตอร  การรวบรวมขอมูลทรัพยากรธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร     
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ENV 3419 การควบคุมการพังทลายของดิน 3(2-2) 
  Soil  Erosion  Control 
  ขบวนการพังทลายของดิน  ปจจัยท่ีมีผลตอการพังทลายของดิน  ผลกระทบของการ
พังทลายของดินตอทรัพยากรอื่น  แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการพังทลายของดิน 
 
ENV 3420 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน 3(2-2) 
  Land  Use  Planning 
  ความหมาย  ความสําคัญของการใชประโยชนที ่ด ิน  สภาพการใชที ่ด ินใน
ประเทศไทย    การจําแนกและหลักการจําแนกสมรรถนะที่ดิน   หลักการใชที่ดิน  และอ่ืนๆ  
 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน  เนนกิจกรรมการใชที่ดินในประเทศไทยเปนสําคัญ 
 
ENV 3503 ทรัพยากรสัตวปาและการจัดการ 3(3-0) 
  Wildlife  Resources  and  Management 
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  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  ปจจัยในการดําเนินชีวิต  สาเหตุที่สัตวปาลด
จํานวน  พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา  หลักการจัดการสัตวปา  นโยบายการอนุรักษและการ
จัดการสัตวปาในประเทศไทย 
 
ENV 3504 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ 3(3-0) 
  Forestry  and  Management 
  ปาไมและความสําคัญตอเศรษฐกิจสังคม  บทบาทของปาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  การสํารวจ  และการประเมนิปริมาณเนื้อไม  ความเพิ่มพนูรายปและความอุดมสมบูรณ
ของปา  การวางแผนการตัดฟนและการชกัไม  การฟนฟูปาเสื่อมโทรม  และการปลูกบํารุง 
 
ENV 3505 ทรัพยากรน้ําและการจัดการ 3(2-2) 
  Water  Resources  and  Management 
  ชนิดและการกระจายของแหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้นประโยชน
และสภาพปญหาที่เกิดจากการใชประโยชน  การสํารวจและวางแผนพัฒนาแหลงน้ําเพื่อจุดมุงหมาย
ตางๆ  โดยเนนประเทศไทย 
 
 
ENV 3506 สิ่งแวดลอมศึกษา 3(3-0) 
  Environmental  Education 
  ความหมาย  ทฤษฎีและหลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา  วิวัฒนาการ ความคิดรวบ
ยอดและกระบวนการเรียนรู เ ร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา    การใชทักษะการสืบคนกับกิจกรรม 
ส่ิงแวดลอมศึกษา    การมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา   
บทปฏิบัติการแบบงายในการศึกษาธรรมชาติและศึกษาปญหาส่ิงแวดลอม  กรณีศึกษากิจกรรม 
ส่ิงแวดลอมศึกษาโรงเรียนและชุมชน 
 
SOIL 1101 ปฐพีวิทยา 3(2-2) 
  Soil  Science 
  ความสําคัญของดิน   การกํา เนิดดิน   คุณสมบัติทางกายภาพ   เคมี   และ 
ชีวภาพของดิน  ธาตุของอาหารพืช  ปุยและการใชปุย  การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับปลูก
พืช  การพังทลายของดิน  การอนุรักษดินและน้ํา  ชนิดของดินในประเทศไทย  ปฏิบัติการ  การ
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กําเนิดดิน  การวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ  ของดิน  การหาความชื้นของดิน  การศึกษาตัวอยางปุย  
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของปุยโดยการปลูกหรือทดลอง  การทําปุยหมัก  การใชปุยอินทรียใน
แปลงทดลอง 
 
SOIL 3301 การอนุรักษดนิและน้ํา 3(2-2) 
  Soil  and  Water  Conservation 
  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพังทลายของดิน  มาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา  
ความสัมพันธระหวางการจัดการน้ํากับการอนุรักษดินและน้ํา  ปฏิบัติการ  การผลิตวัสดุอินทรียและ
การใชวัสดุคลุมดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา  การปลูกพืชคลุมดิน  การทําขั้นบันได  การปลูกพืช
สลับกับแนวแปลงหญา  การวางแผนการปลูกพืชไดเหมาะสมกับสภาพของดิน 
 
 
 
 
 
 
 
CONS 3703 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 3(2-2) 
  Environmental  Sanitation 
  คําจํากัดความสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  การสุขาภิบาลเรื่องน้ํา  แหลงน้ํา  การทําน้ํา
สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ  การสรางขอน้ําที่ถูกหลักสุขาภิบาล  การประปาน้ําสะอาดสําหรับ
ประชาชน   การเติมคลอรีนแบบแพรกระจายในบอ   การกําจัดอุจจาระ   การสรางสวมที่ 
ถูกสุขลักษณะ  การกําจัดขยะมูลฝอย  การสุขาภิบาลบริเวณที่พักอาศัย  การกําจัดน้ําโสโครก   
การสุขาภิบาลในโรงเรียน  การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 
3.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  
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  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทาํกระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
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เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตัดสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด 3(3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
 
 
 
MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 
MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
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ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 
MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน  การจัดสายงานหลักเกณฑ
และแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจหลักการ
บริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน การสั่งการ  
การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
 
 
 
 
 
 
MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
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การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 
MGT 3103   การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 
    Small  and  Medium  Business Management  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
 
 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
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  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1    
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม    
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรม
ในทางศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4.  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 
ENV 3801 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    2(90) 
  Field  Experience  in  Environmental  Science    
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  ใหมีการศึกษาและเรียนรู  หลักการดานมนุษยสัมพันธ  คุณธรรมจิตวิทยา        
การจัดการองคกร  การทํางานในองคกรตลอดจนขั้นตอนและวิธีการตางๆ  ในการทํางานดาน 
ส่ิงแวดลอม  และใหไดรับการฝกงานระยะสั้นและศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับกับสิ่งแวดลอม 
 
ENV 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    5(450) 
  Field  Experience  in  Environmental  Science    
  ใหมีการฝกปฏิบัติงาน  หรือจัดทําโครงการศึกษาเฉพาะในชุมชน  โดยใหมี     
การรวบรวมขอมูล  ศึกษาสภาพปญหา  วิเคราะหและแสดงความสามารถในทางสรางสรรคที่จะ
คล่ีคลายปญหาทางดานสิ่งแวดลอมดวยตนเองแลวจัดทําเปนรายงานเสนอตออาจารย  และผูนําใน
ชุมชน 
 


