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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

   นกัศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต      และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต      โดยมี

หนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  135  หนว่ยกิต 

 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-11) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    จํานวนไมน้่อยกวา่  99  หนว่ยกิต  ประกอบด้วย       

      2.1  วิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์  จํานวน  24  หนว่ยกิต   ประกอบด้วย 

       511 103 แคลคลูสัสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ         3(3-0-6)  

                      (Calculus for Biological Scientists) 

            512 101  ชีววิทยาทัว่ไป 1                                3(3-0-6) 

                      (General Biology I) 

            512 102  ชีววิทยาทัว่ไป 2                                   3(3-0-6) 

                      (General Biology II) 

            512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1                          1(0-3-0) 

                      (General Biology Laboratory I) 

            512 104  ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2                          1(0-3-0) 

                      (General Biology Laboratory II) 

            513 101  เคมีทัว่ไป 1                                       3(3-0-6) 

                      (General Chemistry I) 

            513 102 เคมีทัว่ไป 2                                       3(3-0-6) 

                      (General Chemistry II) 

            513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                              1(0-3-0) 

                      (General Chemistry Laboratory I) 

            513 104 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 2                              1(0-3-0) 

                      (General Chemistry Laboratory II) 

            514 107  ฟิสกิส์พืน้ฐาน                                    4(4-0-8) 

                      (Fundamental Physics) 

            514 108  ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน                             1(0-3-0) 

                      (Fundamental Physics Laboratory) 
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    2.2  วิชาบังคบั    จํานวน  51  หนว่ยกิต   ประกอบด้วย 

        513 231 เคมวีิเคราะห์ 1                          2(2-0-4) 

                     (Analytical Chemistry I) 

    513 233 ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห์ 1                            1(0-3-0) 

                     (Analytical Chemistry Laboratory I)            

    513 250 เคมีอินทรีย์                                        3(3-0-6) 

                     (Organic Chemistry) 

            513 255  ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์                                1(0-3-0) 

                     (Organic Chemistry Laboratory) 

         513 341 ชีวเคมี 1                                          4(4-0-8) 

                     (Biochemistry I) 

           513 343 ปฏิบตัิการชีวเคมี 1                                 1(0-3-0) 

                     (Biochemistry Laboratory I) 

515 202 สถิติพืน้ฐาน 2                3(2-2-5) 

                     (Elementary Statistics II) 

       516 201 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม                        3(3-0-6) 

                     (Environmental Science) 

            516 202  ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม                     1(0-3-0) 

                   (Environmental Science Laboratory) 

            516 270  นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม                            3(3-0-6) 

                     (Environmental Ecology) 

            516 271  ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม                         1(0-3-0) 

                     (Environmental Ecology Laboratory) 

            516 310  การจดัการมลูฝอย                                  3(3-0-6) 

                     (Solid Waste Management) 

    516 340 ปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม              3(3-0-6) 

                     (Environmental Soil Science) 

            516 350 มลพิษทางนํา้                                    3(3-0-6) 

                     (Water Pollution) 

         516 351 การวเิคราะห์คณุภาพนํา้             4(2-6-4) 

                     (Water Quality Analysis) 

            516 430 มลพิษทางอากาศ               3(3-0-6) 

                     (Air Pollution) 
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            516 431 การวเิคราะห์คณุภาพอากาศ            2(1-3-2) 

                     (Air Quality Analysis) 

            516 491 สมัมนา                                             1(0-2-1) 

                     (Seminar)    

    516 492 โครงงานวิจยั                                     2(0-4-2) 

                     (Research Project)      

516 494 การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม                    3(3-0-6) 

                     (Environmental Impact Assessment) 

    518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป                                  3(3-0-6) 

                     (General Microbiology) 

        518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป            1(0-3-0) 

       (General Microbiology Laboratory) 

 

      2.3 วิชาเลือก   จํานวนไมน้่อยกวา่  24  หนว่ยกิต  

        1.  กลุ่มวิชาบังคับเลือก   จํานวนไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 

      516 301 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เบือ้งต้น          3(3-0-6) 

       (Basic Geographic Information Systems)  

    516 302  ปฏิบตัิการระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เบือ้งต้น       1(0-3-0) 

            (Basic Geographic Information Systems Laboratory)                 

    516 311 การวเิคราะห์มลูฝอย              2(1-3-2) 

       (Solid Waste Analysis) 

    516 320  เคมีสิง่แวดล้อม               3(3-0-6) 

                     (Environmental Chemistry) 

            516 336  เสยีงรบกวนและความสัน่สะเทือน           3(3-0-6) 

                     (Noise and Vibration) 

    516 337  การจดัการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรพลงังาน        3(3-0-6) 

                     (Energy Resource Management and Conservation) 

    516 341 ปฏิบตัิการปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม           1(0-3-0) 

                     (Environmental Soil Science Laboratory) 

    516 360  เศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม             3(3-0-6) 

                     (Environmental Economics)   

    516 361 การมีสว่นร่วมของชมุชนกบัสิง่แวดล้อม         3(3-0-6) 

       (Public Participation and the Environment)  
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    516 371  การจดัการลุม่นํา้                3(3-0-6) 

            (Watershed Management) 

    516 380 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั           3(3-0-6) 

       (Occupational Health and Safety) 

    516 381  ปฏิบตัิการอาชีวอนามยั             1(0-3-0) 

                     (Occupational Health Laboratory) 

            516 410  การจดัการของเสยีอนัตราย            3(3-0-6) 

                     (Hazardous Waste Management) 

    516 411  ปฏิบตัิการการจดัการของเสยีอนัตราย          1(0-3-0) 

                     (Hazardous Waste Management Laboratory) 

    516 420  พิษวิทยาสิง่แวดล้อม              3(3-0-6) 

                     (Environmental Toxicology) 

    516 421 ปฏิบตัิการพิษวิทยาสิง่แวดล้อม           1(0-3-0) 

       (Environmental Toxicology Laboratory)  

    516 432  แบบจําลองมลพิษทางอากาศและการควบคมุ        3(3-0-6) 

            (Air Pollution Modeling and Control)                 

    516 450 การบําบดันํา้และนํา้เสยีด้วยวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคม ี    3(3-0-6) 

       (Physical and Chemical Treatment of Water and Wastewater) 

    516 451  การบําบดันํา้เสยีด้วยวิธีทางชีวภาพ          3(3-0-6) 

                     (Biological Treatment of  Wastewater) 

            516 452  ปฏิบตัิการการบําบดันํา้เสยี            1(0-3-0) 

                     (Wastewater Treatment Laboratory) 

    516 453  การจดัการระบบนํา้เสยีแบบติดกบัท่ีและกระจายแบบกลุม่    3(3-0-6) 

                     (Onsite and Decentralized Wastewater Management System) 

    516 454  ปฏิบตัิการการจดัการระบบนํา้เสยีแบบติดกบัท่ีและกระจายแบบกลุม่  1(0-3-0) 

                     (Onsite and Decentralized Wastewater Management System Laboratory)  

    516 460 กฎหมายและนโยบายสิง่แวดล้อม           3(3-0-6) 

       (Environmental Law and Policy)  

    516 493  การฝึกงาน                 1(0-3-0) 

            (Practical Training) 

    516 495 ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม            3(3-0-6) 

       (Environmental Management System) 

    516 496  ระบบการจดัการในอตุสาหกรรม           3(3-0-6) 

                     (Management System in Industry) 
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            516 500  ตวับง่ชีท้างชีวภาพของคณุภาพนํา้           3(3-0-6) 

                     (Biological Indicators of Water Quality) 

    516 501  ปฏิบตัิการตวับง่ชีท้างชีวภาพของคณุภาพนํา้        1(0-3-0) 

                     (Biological Indicators of Water Quality Laboratory) 

       2.  กลุ่มวิชาเลือก   จํานวนไมน้่อยกวา่  12  หนว่ยกิต   ได้แก่ 

    516 303 การสาํรวจระยะไกลเบือ้งต้น            3(3-0-6) 

                     (Basic Remote Sensing) 

            516 304 ปฏิบตัิการการสาํรวจระยะไกลเบือ้งต้น         1(0-3-0) 

                     (Basic Remote Sensing Laboratory) 

    516 312 การจดัการของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม        3(3-0-6) 

                     (Industrial Waste Management) 

      516 321  การประเมินการได้รับสมัผสั            3(3-0-6) 

         (Exposure Assessment)  

            516 330 สภาวะแวดล้อมของบรรยากาศ           3(3-0-6) 

                     (Atmospheric Environment ) 

       516 338 มลพิษทางอากาศภายในอาคาร            3(3-0-6) 

        (Indoor Air Pollution)      

    516 352 การประปา                 3(3-0-6) 

                     (Water Supply) 

            516 370 การพฒันาสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื           3(3-0-6) 

                     (Sustainable Environmental Development) 

    516 382 การสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม             3(3-0-6) 

                     (Environmental Sanitation) 

            516 383 ปฏิบตัิการการสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม          1(0-3-0) 

                     (Environmental Sanitation Laboratory) 

    516 390 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศกึษาสิง่แวดล้อม         2(2-0-4) 

                     (English for Environmental Students) 

            516 422 นิเวศพิษวิทยา                3(3-0-6) 

                     (Ecotoxicology) 

    516 423 โลหะปริมาณน้อยในสิง่แวดล้อม           3(3-0-6) 

                     (Trace Metals in the Environment) 

            516 424 ปฏิบตัิการโลหะปริมาณน้อยในสิง่แวดล้อม        1(0-3-0) 

                     (Trace Metals in the Environment Laboratory) 

 



 

 

69 

    516 425 สารฆา่ศตัรูพืชและสตัว์ในสิง่แวดล้อม          3(3-0-6) 

                     (Pesticides in the Environment) 

            516 426 ปฏิบตัิการสารฆา่ศตัรูพืชและสตัว์ในสิง่แวดล้อม       1(0-3-0) 

                     (Pesticides in the Environment Laboratory) 

    516 427 การจดัการศตัรูพืชและสตัว์            3(3-0-6) 

                     (Pest Management) 

            516 455 การนํานํา้กลบัมาใช้ใหมแ่ละการปรับนํา้มาใช้        3(3-0-6) 

                     (Water Reuse and Reclamation)    

        516 456 ปฏิบตัิการการนํานํา้กลบัมาใช้ใหมแ่ละการปรับนํา้มาใช้     1(0-3-0) 

                     (Water Reuse and Reclamation Laboratory)        

            516 470 จลุชีววิทยาของมลพิษ              3(3-0-6) 

                     (Pollution Microbiology) 

    516 490 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม        2(2-0-4) 

                     (Selected Topics in Environmental Science) 

            516 530 เคมีของการบําบดันํา้และนํา้เสยี           3(3-0-6) 

                     (Chemistry of Water and Wastewater Treatment) 

    516 531 ปฏิบตัิการเคมีของการบําบดันํา้และนํา้เสยี        1(0-3-0) 

                     (Chemistry of Water and Wastewater Treatment Laboratory) 

            614 112 เขียนแบบวศิวกรรม              3(2-3-4) 

                     (Engineering Drawing) 

     และรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีได้รับอนมุตัิเพ่ิมเติมภายหลงั 

 

หมายเหต ุ  หากไมเ่ลอืกรายวิชาในกลุม่วิชาเลอืกให้เลอืกรายวิชาในกลุม่วิชาบงัคบัเลอืกทดแทน  จนได้ 

                       จํานวนหนว่ยกิตครบตามเกณฑ์ตามข้อ 2.3 วิชาเลอืก  

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวนไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 

             ให้เลอืกศึกษาได้จากทกุรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบนัอ่ืนท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์  ถ้านกัศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือก

ของหมวดวิชาเฉพาะ จะต้องนําไปคิดค่าระดบัเฉลี่ยในวิชาบงัคบัและวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือ

ตรวจสอบเง่ือนไขการสาํเร็จการศกึษา 

 

หมายเหตุ       การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด 

                    รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวชิาไม่ได้  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

080 177 

512 101 

512 103 

513 101 

513 103 

514 107 

514 108 

----  ---- 

ภาษาองักฤษ 1 

ชีววิทยาทัว่ไป 1 

ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 

เคมีทัว่ไป 1 

ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1 

ฟิสกิส์พืน้ฐาน 

ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

4(4-0-8) 

1(0-3-0) 

3 

 รวมหน่วยกติ 19 

 

 

 

 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 
080 178 

511 103 

512 102 

512 104 

513 102 

513 104 

----   ---- 

ภาษาองักฤษ 2 

แคลคลูสัสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชีววิทยาทัว่ไป 2 

ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2 

เคมีทัว่ไป 2 

ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 2 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

4 

 รวมหน่วยกติ 18 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 
510 201 

513 250 

513 255 

515 201 

516 201 

516 202 

518 201 

518 202 

ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์  
เคมีอินทรีย์ 
ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์ 
สถิติพืน้ฐาน 1 
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
จลุชีววิทยาทัว่ไป 

ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
4(3-2-7) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

 รวมหน่วยกติ 19 
 

 

 

 

ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

515 202 

516 270 

516 271 

516 310 

517 101 

---- ---- 

---- ---- 

สถิติพืน้ฐาน 2  

นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

การจดัการมลูฝอย 

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิาภาษา 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3 

4 

 รวมหน่วยกติ 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 
513 231 
513 233 
513 341 
513 343 
516 340 

516 350 
516 430 
516 431 

เคมวีิเคราะห์ 1 
ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห์ 1 
ชีวเคมี 1 
ปฏิบตัิการชีวเคมี 1 
ปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม 

มลพิษทางนํา้ 
มลพิษทางอากาศ 
การวเิคราะห์คณุภาพอากาศ 

2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

4(4-0-8) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-3-2) 

 รวมหน่วยกติ 19 
 

 

       

 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 
516 351 
516 494 
---- ---- 

การวเิคราะห์คณุภาพนํา้ 
การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม  
วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 

4(2-6-4) 
3(3-0-6) 

12 
 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 
516 491 

---- ---- 

---- ---- 

สมัมนา 

วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 

วิชาเลอืกเสรี 

1(0-2-1) 

6 

6 

 รวมหน่วยกติ 13 

 

 

 

 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 
516 492 
---- ---- 

โครงงานวิจยั 
วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 

2(0-4-2) 
6 

 รวมหน่วยกติ 8 
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คาํอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

 

516  201  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 

                      (Environmental Science) 

                     เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

           นิยามและประวตัิความเป็นมาของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสมดุลทาง

ธรรมชาติ การเพ่ิมของประชากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม  

หลกัการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม  หลกัการควบคมุมลพิษ  บทบาทของเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม       นโยบายการวางแผนและกฎหมายสิง่แวดล้อม 

    Definitions and history of environmental science. Ecosystem and natural balance. 

Human population growth and quality of life. Natural resource utilizations and environmental 

problems. Principles of environmental quality determination. Principles of environmental pollution 

control. Socio-economic and political roles in natural resource and environmental management. 

Environmental planning policy and environmental law. 

 

516  202  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม            1(0-3-0) 

    (Environmental Science Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : * 516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

         * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา  516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

Experiments related to the contents in 516  201  Environmental Science. 

 

516  270  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6) 

    (Environmental Ecology) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  516 201 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

          516 202 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

    แนวคิดทางนิเวศวิทยาและความสมัพนัธ์ระหว่างนิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม  ความรู้เก่ียวกับ

ระบบนิเวศ  ระบบนิเวศท่ีสาํคญั  ประชากร  สงัคมชีวิต  การประยกุต์นิเวศวิทยากบัปัญหาสิง่แวดล้อม  บทบาท

ของนิเวศวิทยาในการวางแผนพฒันา  นิเวศวิทยากบัโครงการพฒันาด้านตา่ง ๆ    

Concepts of ecology and relationship between ecology and the environment.   

Knowledge of the ecosystem.  Important ecosystems.  Population. Community.  Applications of 

ecology to environmental problems.  Roles of ecology in developmental planning.  Ecology and 

development projects. 
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516 271  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม             1(0-3-0) 

    (Environmental Ecology Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : * 516  270   นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

         * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา 516 270 นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Experiments related to the contents in   516  270 Environmental Ecology.  

Field trips are required. 

 

516 301  ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์เบือ้งต้น            3(3-0-6) 

        (Basic Geographic Information Systems) 

        เง่ือนไข  :  โดยความยนิยอมของภาควิชาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

        หลกัการของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ กระบวนการสร้างสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประมวลผล 

และการวิเคราะห์ข้อมลู โครงสร้างและการจดัการฐานข้อมลูในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ การประยกุต์ระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ในการจดัการและติดตามตรวจสอบสิง่แวดล้อม 

Principles of geographical information systems (GIS). Generation of GIS. Data 

manipulation and  analysis. Structure and management of GIS database.  Applications of GIS in 

environmental management and monitoring. 

 

516 302  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์เบือ้งต้น         1(0-3-0) 

         (Basic Geographic Information Systems Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  * 516 301   ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เบือ้งต้น 

                                 * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

        ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หารายวชิา 516 301 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เบือ้งต้น 

Laboratories related to the contents in  516 301 Basic Geographic Information  

Systems. 

 

516 303  การสาํรวจระยะไกลเบือ้งต้น              3(3-0-6) 

         (Basic Remote Sensing) 

          เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                     ภาพรวมของการประยกุต์การสาํรวจระยะไกล ปฏิกิริยาระหวา่งคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้และวตัถตุา่งๆ 

ระบบดาวเทียมและเซ็นเซอร์ บทนําของกระบวนการท่ีเก่ียวกบัภาพจากการสาํรวจระยะไกล การเน้นภาพ การ

ปรับแก้เชิงเรขาคณิต การจําแนกประเภทภาพจากการสาํรวจระยะไกล การประยกุต์การสาํรวจระยะไกลในการ

จดัการและติดตามตรวจสอบสิง่แวดล้อม 
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Overview of remote sensing applications. Interaction between electromagnetic  wave 

and targets. Satellite system and sensors. Introduction to remote sensing image processing. Image 

enhancement. Geometric correction. Remote sensing image classification. Applications of remote 

sensing in environmental management and monitoring. 

 

516 304  ปฏิบัติการการสาํรวจระยะไกลเบือ้งต้น           1(0-3-0) 

        (Basic Remote Sensing Laboratory) 

         วิชาบงัคบัก่อน  : * 516 303 การสาํรวจระยะไกลเบือ้งต้น                           

                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หารายวชิา 516 303 การสาํรวจระยะไกลเบือ้งต้น 

Laboratories related to the contents in  516 303 Basic Remote Sensing.  

 

516 310  การจัดการมูลฝอย                 3(3-0-6) 

    (Solid Waste Management) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

         516  202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

             วิวฒันาการของการจัดการมูลฝอย  แหล่งกําเนิด องค์ประกอบและสมบตัิของมูลฝอย  อตัรา

การผลิตมลูฝอย  การจดัการมลูฝอยท่ีแหลง่กําเนิด  การเก็บรวบรวม  การขนสง่และการกําจดัมลูฝอย  เกณฑ์

และเทคนิคในการออกแบบพืน้ฐานของวิธีการเผาในเตาเผา  การฝังกลบแบบสขุาภิบาลและการหมกัทําปุ๋ ย  

เทคนิคการลดปริมาณมลูฝอยและการนํากลบัมาใช้ 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Evolution of solid waste management.  Sources, compositions and properties of solid  

waste.  Solid waste generation rate.  Handling of solid waste at the source. Collection. Transportation 

and disposal of solid waste.  Criteria and techniques for fundamental design of incineration, sanitary 

landfill and composting.  Techniques for reduction and recycling of solid waste. 

    Field trips are required. 

 

516 311  การวิเคราะห์มูลฝอย                2(1-3-2) 

                      (Solid Waste Analysis ) 

                      วิชาบงัคบัก่อน  : * 516 310   การจดัการมลูฝอย 

                                 * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                       เทคนิคการเก็บตวัอยา่งและการหาองค์ประกอบของมลูฝอย การวิเคราะห์สมบตัทิางกายภาพ 

เคมีและชีวภาพของมลูฝอย 

Sampling techniques and determination of solid waste composition.  Analysis of  

physical, chemical and biological properties of solid waste. 
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516 312  การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม          3(3-0-6) 

                  (Industrial Waste Management) 

                     วิชาบงัคบัก่อน  :  (1) 080 156   มลพิษสิง่แวดล้อม 

               หรือ         (2) 516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                                    516 202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

                     ประเภทและลกัษณะเฉพาะของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักการจัดการของเสีย    

เทคโนโลยีการลดของเสยี    กรณีศกึษา 

        Types and characteristics of industrial wastes.  Principles of industrial waste  

management. Waste minimization technology. Case studies. 
 

516 320  เคมีสิ่งแวดล้อม                  3(3-0-6) 

                     (Environmental Chemistry) 

                     วิชาบงัคบัก่อน  : (1)  080 156   มลพิษสิง่แวดล้อม 

                หรือ               (2)  516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                                      516 202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

                      สมบตัิและองค์ประกอบของดิน  นํา้และอากาศ  ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้ในสภาพธรรมชาติและ

สภาพท่ีปนเปือ้น   ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้   กระบวนการเคลือ่นย้ายสารมลพิษในสิง่แวดล้อม 

Properties and composition of soil, water and air.  Chemical reactions under natural   

and polluted conditions.  The effects of chemical reactions.  Transport processes of pollutants in the 

environment. 
 

516 321  การประเมินการได้รับสัมผัส              3(3-0-6) 

     (Exposure Assessment) 

     วิชาบงัคบัก่อน   :  516 340 ปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม 

           516 350 มลพิษทางนํา้ 

    การประเมินการได้รับสัมผัส  การติดตามตรวจสอบ  อุปกรณ์ในการติดตามตรวจสอบ  

แบบจําลองการได้รับสมัผสั  ความไมแ่นน่อนในการประเมิน 

     Exposure assessment. Monitoring. Monitoring equipment. Exposure models. 

Uncertainties in assessment. 
 

516 330  สภาวะแวดล้อมของบรรยากาศ              3(3-0-6) 

                  (Atmospheric Environment) 

                     วิชาบงัคบัก่อน  : 516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                         516 202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

      องค์ประกอบและลกัษณะเฉพาะของบรรยากาศ  การแบ่งชัน้บรรยากาศ  อตุนิุยมวิทยา ความ

ผนัผวนของบรรยากาศและผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ  ปรากฏการณ์เรือนกระจก  การเกิดรอยร่ัวของโอโซน   
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ข้อมลูทางอตุนิุยมวิทยาท่ีใช้อธิบายการกระจายและการเปลีย่นแปลงของสารมลพิษในบรรยากาศ 

                        มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Composition and characteristic of the atmosphere. Atmospheric classification. 

Meteorology.  The effect of atmospheric turbulence on the ecosystem.  The greenhouse effect. 

Ozone depletion. Meteorological data for the interpretation of atmospheric pollutant distribution and 

alteration. 

Field trips are required. 

 

516 336       เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน             3(3-0-6) 

                      (Noise and Vibration) 

                     วิชาบงัคบัก่อน  :   516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                         516 202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

    คลื่น ลกัษณะเฉพาะ สมบัติทางกายภาพ ชนิดและผลกระทบของเสียงและความสัน่สะเทือน 

การวดัและการวิเคราะห์เสียงรบกวนและความสัน่สะเทือน  เทคโนโลยีและกฎหมายการควบคุมเสียงรบกวน

และความสัน่สะเทือน  

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Wave, characteristics and physical properties. Types and impacts of noise and 

vibration. Measurement and analysis of noise and vibration. Technologies and regulations for noise 

and vibration control.  

Field trips are required. 

 

516 337   การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน         3(3-0-6) 

                      (Energy Resource Management and Conservation) 

                      วิชาบงัคบัก่อน  :  (1)   080 156   มลพิษสิง่แวดล้อม 

                หรือ          (2)   516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

                                                   516 202   ปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

                       แหลง่กําเนิดและการใช้ทรัพยากรพลงังาน   ผลกระทบของการใช้พลงังานตอ่สิ่งแวดล้อม  การตรวจ

ติดตามการใช้พลงังาน   การอนุรักษ์พลงังานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  พลงังานสะอาด  กฎหมาย

และข้อบงัคบัของการจดัการพลงังาน   

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Energy sources and usages. Effects of energy on the environment. Energy audit. 

Energy conservation in building and factory. Clean energy. Laws and regulation of energy 

management.  

Field trips are required. 
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516 338   มลพิษทางอากาศภายในอาคาร             3(3-0-6) 

     (Indoor Air Pollution) 

     วิชาบงัคบัก่อน   :   516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

           516 202 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

     สารมลพิษอากาศภายในอาคาร  แหล่งกําเนิด  เทคนิคการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่าง

คณุภาพอากาศภายในอาคาร  การควบคมุคณุภาพอากาศภายในอาคาร 

       Indoor air pollutants. Sources. Sampling and analytical techniques. Indoor air quality. 

Indoor air quality control. 

 

516 340 ปฐพีวทิยาสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6) 

                   (Environmental Soil Science) 

                      วิชาบงัคบัก่อน  : 516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                         516 202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

    สมบตัิทางกายภาพ เคมีและจลุชีววิทยาของดิน   ความสมัพนัธ์ระหวา่งดินกบัพืช   การกําเนิด

และการจําแนกชัน้ของดิน  ความอดุมสมบรูณ์ของดิน    มลพิษของดินและการแก้ไข 

Physical, chemical and microbiological properties of soil. The relation between soils  

and plants. Soil formation and classification. Soil fertility. Soil pollution and remediation. 

 

516 341  ปฏิบัติการปฐพวีิทยาสิ่งแวดล้อม             1(0-3-0) 

    (Environmental Soil Science Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : * 516 340   ปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม 

                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา 516 340 ปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม 

Experiments related to the contents  in   516  340 Environmental Soil Science. 

 

516 350  มลพิษทางนํา้                   3(3-0-6) 

    (Water Pollution) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

            516  202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

    วฏัจกัรของนํา้ สมบตั ิและความสมัพนัธ์ของพารามิเตอร์ท่ีบง่ชีส้ภาวะมลพิษทางนํา้   การขนสง่

สารปนเปือ้นระหวา่งเฟส  สาเหต ุ  ผลกระทบ   การปอ้งกนัและการควบคมุมลพิษทางนํา้ 

Water cycle.  Properties and relevant  parameters as indicators of water pollution.  

Transport of contaminants between phases.  Causes, effects, prevention and control of  water  

pollution. 
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516 351  การวิเคราะห์คุณภาพนํา้                4(2-6-4) 

    (Water Quality Analysis) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 513  231   เคมวีิเคราะห์  1 

         516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

         516  202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

    เทคนิคการเก็บตวัอยา่ง  การวเิคราะห์คณุภาพนํา้ทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Sampling techniques.  Physical, chemical and biological methods for water quality 

analysis.   

    Field trips are required. 

 

516 352  การประปา                   3(3-0-6) 

         (Water Supply) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                    516 202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

    แหล่งนํา้ดิบ  การประมาณปริมาณนํา้ใช้  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้นํา้  คุณภาพนํา้ใช้สําหรับ

จดุประสงค์ตา่ง ๆ     ระบบจดัสง่นํา้ดิบ    กระบวนการบําบดันํา้และระบบจ่ายนํา้ประปา 

                     มีการศกึษานอกสถานท่ี 

      Sources of raw water.  Water quantity estimation.  Factors affecting water utilization. 

Quality of water supply for various purposes.  Raw water distribution system. Water treatment 

processes and water supply distribution system. 

                Field trips are required. 

 

516 360        เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 

                      (Environmental Economics) 

    เง่ือนไข  :  โดยความยนิยอมของภาควิชาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

            หลกัเศรษฐศาสตร์   การวิเคราะห์ปัญหาสิง่แวดล้อมเชิงเศรษฐศาสตร์  การประเมินระดบัความ

คุ้มทนุในการปอ้งกนัและการแก้ไขปัญหามลพิษ  การประเมินโครงการโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม 

Principles of economics.   Economical analysis of environmental problems. Assessment of 

break-even point for preventing and solving the pollution problems. Project evaluation based on 

environmental economics. 
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516 361  การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัสิ่งแวดล้อม                   3(3-0-6) 

           (Public Participation and the Environment) 

           เง่ือนไข  :  โดยความยนิยอมของภาควิชาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                      ท่ีมาและวตัถปุระสงค์ บนัไดของการมีสว่นร่วมของชมุชน หลกัเกณฑ์สาํหรับการมีสว่นร่วมท่ีมี

ประสทิธิภาพ แบบจําลองของเวบเลอร์ วิธีการและเทคนิค การมสีว่นร่วมชมุชนในกฎหมายสิง่แวดล้อมของไทย 

อปุสรรคและความท้าทาย กรณีศกึษา 

Background and objectives. Ladder of public participation. Criteria for effective 

public participation. Webler’s model, methods and techniques. Public participation in Thai’s 

environmental laws. Problems and challenges. Case studies. 

 

516 370 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื             3(3-0-6) 

                    (Sustainable Environmental Development) 

                     วิชาบงัคบัก่อน  :  512 203 นิเวศวิทยา 

                หรือ                :  516 270 นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

    ความรู้พืน้ฐานของการอนรัุกษ์และการพฒันาท่ียัง่ยืน หลกัการพฒันาสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  

การประยกุต์แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพฒันาสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  กรณีศกึษา 

Fundamental  knowledge of sustainable conservation and development. Principles of 

sustainable environmental development. Application of sufficiency economy philosophy of his 

majesty the king for sustainable environmental development. Case studies. 

 

516 371  การจัดการลุ่มนํา้                  3(3-0-6) 

    (Watershed Management) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  512 203   นิเวศวิทยา 

                หรือ             516 270   นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 

           ความหมายของลุม่นํา้   ธรณีสณัฐานของลุม่นํา้   อทุกวิทยา  ความสมัพนัธ์ระหวา่งลุม่นํา้  

ระบบนิเวศและสิง่แวดล้อม  หลกัการและวตัถปุระสงค์ของการจดัการลุม่นํา้  แนวทางการพฒันาทรัพยากรนํา้  

การจดัการลุม่นํา้ในประเทศไทย  การวิจยัการจดัการลุม่นํา้ 

Definition of watershed. Geo-morphology  of watershed. Hydrology. Relationship 

among watershed, ecosystem and the environment.  Principles and objectives of watershed 

management.   Guidelines for water development.  Watershed management in Thailand.   Research 

in watershed management. 
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516 380  อาชีวอนามัยและความปลอดภยั             3(3-0-6) 

                     (Occupational Health and Safety) 

                     วิชาบงัคบัก่อน  :  516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                      516 202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

                      สขุภาพของบุคคลท่ีสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ  แนวคิดทัว่ไปของพิษวิทยา

ทางอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  การจําแนกชนิดของโรคท่ีเกิดจากการทํางาน    

สาเหตท่ีุทําให้เกิดโรค  โดยเน้น มลพิษทางอากาศ   องค์ประกอบทางกายภาพและภาวะความเครียดเน่ืองจาก

สภาพการทํางาน  การปอ้งกนัและควบคมุอนัตรายท่ีมีผลตอ่สขุภาพ 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Human health related to the working environment.   General concepts of industrial 

toxicology and safety in the workplace.  Classification of occupational  diseases.  Causes of disease 

: air pollutants, physical agents and ergonomic  stress. Prevention and control  of  health hazards. 

Field trips are required. 

 

516 381  ปฏิบัติการอาชีวอนามัย                1(0-3-0) 

                    (Occupational Health Laboratory) 

                     วิชาบงัคบัก่อน   : * 516 380   อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

                                  * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                     การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  516 380   อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

Experiments  related to the contents in  516 380  Occupational Health and Safety. 

 

516 382  การสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 

    (Environmental Sanitation) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : (1) 080  156   มลพิษสิง่แวดล้อม 

                หรือ        (2) 516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                            516  202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

    หลกัการสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ การปรับปรุงสภาพ 

แวดล้อมตามหลกัสขุาภิบาล  เช่น การควบคมุพาหะนําโรค  การกําจดัมลูฝอย  นํา้สะอาดและการบําบดันํา้เสยี     

การสขุาภิบาลอาหาร     ท่ีพกัอาศยั     ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและโรงพยาบาล 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Principles of environmental sanitation and problems related to human health.    

Environmental improvement based on sanitation principles: vector control, solid waste disposal, 

clean water and wastewater treatment.   Food, housing, recreation area and hospital sanitation. 

Field trips are required. 
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516 383  ปฏิบัติการการสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม            1(0-3-0) 

    (Environmental Sanitation Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : * 516 382 การสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม 

                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา  516 382 การสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม 

Experiments related to the contents in 516 382  Environmental Sanitation. 

 

516 390       ภาษาองักฤษสาํหรับนักศึกษาสิ่งแวดล้อม           2(2-0-4) 

                  (English for Environmental Students) 

     เง่ือนไข  : โดยความยนิยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

ไวยกรณ์เชิงปฏิบตัิ การเขียนชีวประวตัิและบทความวิจยั การสร้างเว็บเพจส่วนบคุคล การสื่อ

ทางโทรศพัท์ การสมัภาษณ์ การนําเสนองานวิจยั การแนะนําการศกึษาตอ่  

Practical grammar. Curriculum vitae and research article writing. Personal webpage 

creation. Telephone communication. Interview. Research presentation. Introduction to post-

graduated study. 

     

516 410  การจัดการของเสียอันตราย               3(3-0-6) 

          (Hazardous Waste Management) 

         วิชาบงัคบัก่อน  : 516 201 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

         516 202 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                       นิยามและการจําแนกประเภทของเสยีอนัตราย  กฎหมายและกฎระเบียบ   แหลง่กําเนิด  การ

เก็บรวบรวม  การขนสง่  การบําบดั  การทําให้คงตวัและเป็นก้อนแข็ง  และการฝังกลบอยา่งปลอดภยั 

          มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Definitions and classification of hazardous wastes. Legislation and regulations.  Sources, 

storage, transportation, treatment, stabilization/solidification and secure landfill.  

Field trips are required. 

 

516 411  ปฏิบัติการการจัดการของเสียอันตราย            1(0-3-0) 

         (Hazardous Waste Management Laboratory) 

                    วิชาบงัคบัก่อน  : * 516 410   การจดัการของเสยีอนัตราย 

                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                       การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หารายวิชา   516 410   การจดัการของเสยีอนัตราย 

Experiments  related to the contents in 516 410 Hazardous Waste Management. 
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516  420      พิษวทิยาสิ่งแวดล้อม                 3(3-0-6) 

                     (Environmental Toxicology) 

                    วิชาบงัคบัก่อน  : (1) 080  156   มลพิษสิง่แวดล้อม 

               หรือ     (2) 516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                         516  202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

                     สารเคมใีนสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ  หลกัเบือ้งต้น  แนวคิดและวิธีการศกึษาพิษวิทยา

สิง่แวดล้อม    ผลกระทบของสารพิษตอ่ระบบชีวภาพ 

Chemicals in the environment related to human health and ecosystem. Basic 

principles, concepts and methodologies of environmental toxicology.   Impacts of toxic substances 

on biological system. 
 

516 421  ปฏิบัติการพษิวทิยาสิ่งแวดล้อม             1(0-3-0) 

    (Environmental Toxicology Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : * 516 420 พิษวิทยาสิง่แวดล้อม 

                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                       การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  516 420   พิษวิทยาสิง่แวดล้อม 

Experiments  related to the contents in 516 420 Environmental Toxicology. 
 

516 422  นิเวศพษิวทิยา                  3(3-0-6) 

    (Ecotoxicology) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  (1)  512 203   นิเวศวิทยา 

                หรือ        (2)  516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                                 516 202   ปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

    ปัญหาภาวะมลพิษในระบบนิเวศ  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การกระจาย  การเคลือ่นย้ายและการสะสม

ของมลพิษในเฟสตา่ง ๆ  ของสิง่แวดล้อม    การตดิตามผลกระทบท่ีเกิดจากการสะสมมลพิษ 

Problems of pollution in the ecosystem. Factors affecting distribution, transportation 

and accumulation of pollutants in various phases of the environment. Impact monitoring of pollutants 

accumulation. 
 

516 423  โลหะปริมาณน้อยในสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6) 

    (Trace Metals in the Environment) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :   516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                  516  202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

     การจําแนก  แหลง่กําเนิดและรูปแบบของโลหะปริมาณน้อยในดิน  นํา้และอากาศ    พนัธะทาง

เคมีและปัจจยัท่ีควบคมุ  ผลกระทบของโลหะปริมาณน้อยตอ่คน  สตัว์และพืช  คา่มาตรฐานของโลหะ ปริมาณ

น้อยในดิน  นํา้และอากาศ 
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Classification, sources and speciation of trace metals in  soil, water and air. Chemical 

bondings and controlling factors. Impacts of  trace metals on man, animal and plant.  Standards of  

trace  metals in soil,  water and air. 
 

516 424  ปฏิบัติการโลหะปริมาณน้อยในสิ่งแวดล้อม          1(0-3-0) 

    (Trace Metals in the Environment Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  * 516  423   โลหะปริมาณน้อยในสิง่แวดล้อม 

                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

     การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา   516 423  โลหะปริมาณน้อยในสิง่แวดล้อม 

Experiments  related  to  the  contents  in 516 423 Trace Metals in the Environment. 
 

516 425  สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 

    (Pesticides in the Environment) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  (1)  080 156   มลพิษสิง่แวดล้อม 

                หรือ       (2)  516 201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                             516 202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

    ชนิด รูปแบบ ความคงทนและความเป็นพิษของสารฆา่ศตัรูพืชและสตัว์  การใช้  การเสือ่มสลาย

และการสะสมในสิง่แวดล้อม    ความต้านทานของศตัรูพืชและสตัว์     ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ของสารฆา่ศตัรูพืช

และสตัว์ 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

                      Types, forms, persistence and toxicity of pesticides.  Usage, degradation and 

accumulation in the environment.  Resistance of pests.  Other effects of pesticides.   

            Field trips are required. 
 

516 426  ปฏิบัติการสารฆ่าศัตรูพชืและสัตว์ในสิ่งแวดล้อม         1(0-3-0) 

     (Pesticides in the Environment Laboratory ) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : * 516  425  สารฆา่ศตัรูพืชและสตัว์ในสิง่แวดล้อม 

                                 * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 516 425 สารฆา่ศตัรูพืชและสตัว์ในสิง่แวดล้อม 

Experiments   related   to   the   contents  in 516  425 Pesticides in the Environment. 
 

516 427  การจัดการศัตรูพืชและสัตว์               3(3-0-6) 

    (Pest Management) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  (1)  080  156   มลพิษสิง่แวดล้อม 

                หรือ          (2)  516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                                                   516  202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
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           ความสาํคญัและประเภทของศตัรูพืชและสตัว์ วิธีควบคุมและการจัดการศตัรูพืชและสตัว์      

ตวัอยา่งวิธีควบคมุและการจดัการศตัรูพืชและสตัว์ 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Significance and types of pests.  Control methods and management of pests.  

Examples of pest control methods and management. 

          Field trips are required. 

 

516 430  มลพิษทางอากาศ                 3(3-0-6) 

           (Air Pollution) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

         516  202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

    แหลง่กําเนิด ประเภทและการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางอากาศจาก

การคมนาคมและอตุสาหกรรม มลพิษทางอากาศภายในอาคาร  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอ่สิง่แวดล้อม  

การตรวจวดัมลพิษทางอากาศ  นโยบายและเทคโนโลยีในการปอ้งกนัและควบคมุมลพิษทางอากาศ 

Sources, types and dispersion of air pollutant.   Transportation and industrial air 

pollution. Indoor air pollution.  Impact of air pollution on the environment.   Air pollution measurement.   

Policy and technology for air pollution prevention and control.   

 

516 431  การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ              2(1-3-2) 

    (Air Quality Analysis) 

    วิชาบงัคบัก่อน   : * 513 231   เคมีวเิคราะห์ 1 

                                  * 516 430   มลพิษทางอากาศ 

                                 * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                       เทคนิคการเก็บตวัอยา่งสารมลพิษทางอากาศท่ีแหลง่กําเนิด ในอาคาร และในบรรยากาศทัว่ไป  

การวเิคราะห์เชิงปริมาณและคณุภาพของสารมลพิษทางอากาศ 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Air pollutant sampling techniques at emission sources, indoor and ambiance.  

Quantitative and quantitative analysis of air pollutants. 

Field trips are required. 

 

516 432  แบบจาํลองมลพษิทางอากาศและการควบคุม         3(3-0-6) 

                      (Air Pollution Modeling and Control) 

                     วิชาบงัคบัก่อน   :   516 201  วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

               516 202  ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
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           ทฤษฏีพืน้ฐานของแบบจําลองมลพิษทางอากาศ  ความรู้พืน้ฐานด้านอตุนิุยมวิทยา  แนว

ทางการประยกุต์แบบจําลองมลพิษทางอากาศ  แบบจําลองสกรีนและแบบจําลองขัน้ละเอียด  หลกัการควบคมุ

มลพิษทางอากาศ  ระบบระบายอากาศในอตุสาหกรรม  การควบคมุฝุ่ นละออง  การควบคมุก๊าซและไอ  การ

ควบคมุกลิน่จากอตุสาหกรรม  กรณีศกึษา 

               Fundamental theories of air pollution models. Basic  meteorological  knowledge. 

Guidelines for applying air pollution models.  SCREEN and refined models. Principals of air pollution 

control. Air ventilation in industry. Particulates control. Gas and vapor control. Odor control in 

industry. Case studies.  

 

516 450  การบาํบัดนํา้และนํา้เสียด้วยวธีิทางกายภาพและวิธีทางเคมี      3(3-0-6) 

         (Physical and Chemical Treatment of Water and Wastewater) 

         วิชาบงัคบัก่อน :  516 201 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

              516 202  ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

         แหลง่กําเนิดและลกัษณะเฉพาะของนํา้และนํา้เสยี  การวดัอตัราการไหลของนํา้ปฏิบตัิการหนว่ย

บําบดัทางกายภาพ กระบวนการหนว่ยบําบดัทางเคมีและกายภาพ-เคมี กฎหมายและกฎระเบียบ กรณีศกึษา 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

 Sources and characteristics of water and wastewater.  Flow measurement.  Physical 

unit operations. Chemical and physiochemical unit processes. Laws and regulations. Case Studies. 

            Field trips are required. 

 

516 451  การบาํบัดนํา้เสียด้วยวธีิทางชวีภาพ            3(3-0-6) 

         (Biological Treatment of Wastewater) 

                    วิชาบงัคบัก่อน  :  516  201   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                              516  202   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

    ภาพรวมของการบําบดันํา้เสียทางชีวภาพ จุลินทรีย์สาํคญัในการบําบดัด้วยวิธีทางชีวภาพ 

จลนศาสตร์ของการเจริญเติบโตทางชีวภาพ กระบวนการหน่วยบําบดัแบบใช้อากาศและแบบไมใ่ช้อากาศ 

ระบบบําบดัโดยธรรมชาติ การบําบดัและกําจดัตะกอน 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

An overview of biological wastewater treatment.  Important microorganisms in 

biological treatment.  Kinetics of biological growth.  Aerobic and anaerobic unit processes.  Natural 

treatment systems.  Sludge treatment and disposal.   

         Field trips are required. 
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516 452  ปฏิบัติการการบาํบัดนํา้เสีย               1(0-3-0) 

         (Wastewater Treatment Laboratory) 

                    เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                      การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 516 450 การบําบดันํา้และนํา้เสยีด้วยวิธีทาง

กายภาพและวิธีทางเคมี และรายวิชา 516 451 การบําบดันํา้เสยีด้วยวิธีทางชีวภาพ  

                       มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Experiments related to the contents  in  516  450   Physical and Chemical Wastewater 

Treatment  and  516  451  Biological  Treatment of Wastewater. 

Field trips are required. 

 

516 453    การจัดการระบบนํา้เสียแบบตดิกับที่และกระจายแบบกลุ่ม      3(3-0-6) 

               (Onsite and Decentralized Wastewater Management Systems)   

    เง่ือนไข   :   โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

     หลกัการการจดัการระบบนํา้เสยีแบบติดกบัท่ีและกระจายแบบกลุม่ การออกแบบ การควบคมุและ

บํารุงรักษา  กรณีศกึษา 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Principles of onsite and decentralized wastewater management systems, design, 

control, and maintenance. Case studies. 

    Field trips are required.  

 

516 454  ปฏิบัติการการจัดการระบบนํา้เสียแบบตดิกับที่และกระจายแบบกลุ่ม   1(0-3-0) 

    (Onsite and Decentralized Wastewater Management System Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  * 516 453 การจดัการระบบนํา้เสยีแบบติดกบัท่ีและกระจายแบบกลุม่ 

         * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา 516 453 การจดัการระบบนํา้เสยีแบบตดิกบัท่ีและ

กระจายแบบกลุม่ 

Experiments related to the contents in 516 453 Onsite and Decentralized Wastewater 

Management Systems. 

 

516 455  การนํานํา้กลบัมาใช้ใหม่และการปรับนํา้มาใช้         3(3-0-6) 

                  (Water Reuse and Reclamation) 

     เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

      หลกัการการจดัการนํานํา้กลบัมาใช้ใหมแ่ละการปรับนํา้มาใช้  การออกแบบ  การควบคมุ  และ

การบํารุงรักษา  กรณีศกึษา 

      มีการศกึษานอกสถานท่ี 
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Principle of water reuse and reclamation management, design, control, and  

maintenance. Case studies.  

Field trips are required. 

 

516 456  ปฏิบัติการการนํานํา้กลบัมาใช้ใหม่และการปรับนํา้มาใช้      1(0-3-0) 

      (Water Reuse and Reclamation Laboratory) 

    วิชาบงัคบัก่อน  :  * 516  455   การนํานํา้กลบัมาใช้ใหมแ่ละการปรับนํา้มาใช้ 

                                     * อาจเรียนพร้อมกนัก็ได้ 

การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา  516 455   การนํานํา้กลบัมาใช้ใหมแ่ละการ 

ปรับนํา้มาใช้        

Experiments  related  to  the  contents  in 516 455 Water Reuse and Reclamation. 

 

516 460   กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6) 

                     (Environmental Law and Policy) 

                     วิชาบงัคบัก่อน  :  516 201 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                              516 202  ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

                       นโยบายของรัฐในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม แนวคิดเบือ้งต้นและโครงสร้าง 

ของกฎหมายสิง่แวดล้อม  บทบาทของกฎหมายสิง่แวดล้อมในการควบคมุมลพิษและการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาสิง่แวดล้อม  กรณีศกึษา 

National policies on natural resources and environmental conservation.  Basic 

concepts and  structure of the environmental laws.   Roles of  the environmental laws in pollution 

control and environmental conservation.  Laws related to the environmental problems. Case studies. 

 

516 470  จุลชีววิทยาของมลพิษ                3(3-0-6) 

    (Pollution Microbiology) 

    เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

    บทบาทของจลุนิทรีย์ในการก่อให้เกิดมลพิษ  จลุนิทรีย์ท่ีจดัเป็นสารมลพิษ การยอ่ยสลายสาร

มลพิษโดยจลุนิทรีย์ การประยกุต์จลุนิทรีย์กบัปัญหาสิง่แวดล้อม     

Role of microbes in generating pollution.  Microbes as pollutants.  Pollutants degradation 

by microbes.   Applications of microbes to  environmental problems. 
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516 490  เร่ืองคัดเฉพาะทางวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม          2(2-0-4) 

    (Selected Topics in Environmental Science) 

    เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

                      Topics of current interest in  environmental science.   

            Field trips are required. 

 

516 491  สัมมนา                    1(0-2-1) 

    (Seminar) 

    เง่ือนไข  : โดยความยนิยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

    วิชานีว้ดัผลเป็น  S  หรือ  U 

    สมัมนาในหวัข้อท่ีนา่สนใจทางวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา  

Seminar on topics of current interest in environmental science by consent of the 

department. 

 

516 492  โครงงานวิจัย                   2(0-4-2) 

    (Research Project) 

    เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

    ศกึษาหรือวจิยัในหวัข้อท่ีนา่สนใจทางวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ภายใต้การแนะนําของอาจารย์

ในภาควิชา  

Study  or  research  on  topics  of  interest  in environmental science under the supervision 

of  departmental staff. 

 

516 493  การฝึกงาน                   1(0-3-0) 

                      (Practical Training) 

                      เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

               วิชานีว้ดัผลเป็น  S  หรือ  U 

                       การฝึกปฏิบตัิงานในโรงงานหรือสถาบนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากภาควชิา  

                       Practical training in a factory or institute by consent of the department. 
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516 494  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 

                    (Environmental Impact Assessment) 

                     วิชาบงัคบัก่อน  : 516  201 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

         516  202  ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

           ท่ีมาและความหมายของการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม  เกณฑ์ทัว่ไปของการประเมินผล

กระทบสิง่แวดล้อม  กฎหมายและกฎระเบียบการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมของไทย  วิธีการศกึษาและการ

จดัทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม  การกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม  

เกณฑ์ในการศกึษาทรัพยากรสิง่แวดล้อม  เกณฑ์ในการกําหนดมาตรการลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

กรณีศกึษา 

Background and connotation of Environmental Impact Assessment (EIA). General 

criteria of EIA.  EIA laws and regulations of Thailand.  Methods of environmental impact study and 

report preparation.  EIA scoping. Criteria of environmental resources studies. Criteria of mitigation 

and monitoring measures. Case studies. 
 

516 495 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 

                  (Environmental Management System) 

                      เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

         ประวตัิและความสาํคญัของระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ข้อกําหนดของระบบการจดัการสิง่แวดล้อม 

กฎหมายและกฎระเบียบทางสิง่แวดล้อม แนวคดิ รูปแบบและองค์ประกอบของระบบการจดัการสิง่แวดล้อม  

มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั   กรณีศกึษา  

         มีการศกึษานอกสถานท่ี 

History and importance of environmental management system. Environmental 

management system requirement. Environmental laws and regulations. Concepts, formats and 

elements of environmental management system.  Current standard of environmental management 

system.  Case studies.  

          Field trips are required. 
 

516 496  ระบบการจัดการในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

        (Management System in Industry) 

         เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

         แนวคิดเก่ียวกบัอนกุรมมาตรฐานของระบบการจดัการท่ีใช้ในอตุสาหกรรม เช่น ISO 9000  ISO 

14000  ISO 17025  มอก.18000 HACCP TQM กรณีศกึษา 

         มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Concepts of standards series related to management systems in industry : ISO 9000, 

ISO 14000, ISO 17025,  TIS18000, HACCP, TQM. Case studies. 

          Field trips are required. 
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516 500 ตัวบ่งชีท้างชีวภาพของคุณภาพนํา้            3(3-0-6) 

                  (Biological Indicators of Water Quality) 

                       เง่ือนไข  : โดยความเห็นชอบของภาควชิาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

                     นิยาม  และความสาํคญัของตวับง่ชีท้างชีวภาพ    ตวับง่ชีท้างชีวภาพท่ีสาํคญั   การวเิคราะห์

คณุภาพนํา้ด้วยการใช้ตวับง่ชีท้างชีวภาพ   กรณีศกึษา   

Definitions and importance of biological indicators. Important biological indicators. 

Water quality analysis  using biological indicators. Case studies. 
 

516 501 ปฏิบัติการตัวบ่งชีท้างชวีภาพของคุณภาพนํา้          1(0-3-0) 

                     (Biological Indicators of Water Quality Laboratory) 

         วิชาบงัคบัก่อน  : * 516 500   ตวับง่ชีท้างชีวภาพของคณุภาพนํา้                            

                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

                     การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา  516 500   ตวับง่ชีท้างชีวภาพของคณุภาพนํา้             

                     มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Experiments  related  to  the  contents  in 516 500 Biological Indicators of Water Quality.  

Field trips are required. 
 

516 530      เคมีของการบาํบดันํา้และนํา้เสีย              3(3-0-6) 

               (Chemistry of Water and Wastewater Treatment) 

    เง่ือนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

ลกัษณะเฉพาะทางเคมีของนํา้และนํา้เสยี  กระบวนการบําบดัทางเคมี เชน่ ปฏิกิริยา

ออกซิเดชนั-รีดกัชนั  การตกตะกอนทางเคมี  การสร้างและรวมตะกอนทางเคมีและการฆา่เชือ้โรค  ปฏิกิริยา

เคมี   กลไก  จลนศาสตร์เคมีและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง   

มีการศกึษานอกสถานท่ี 

                       Chemical characteristics of water and wastewater. Chemical treatment processes 

such as oxidation-reduction reaction, chemical precipitation, chemical coagulation and flocculation, 

and disinfection. Chemical reactions, mechanisms, chemical kinetics and related factors.    

Field trips are required. 
 

516 531      ปฏิบัติการเคมีของการบาํบัดนํา้และนํา้เสีย          1(0-3-0) 

    (Chemistry of Water and Wastewater Treatment Laboratory)  

    วิชาบงัคบัก่อน  :  * 516 530  เคมีของการบําบดันํา้และนํา้เสยี 

                                * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 

    การทดลองท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา 516 530 เคมีของการบําบดันํา้และนํา้เสยี 

Experiments related to the contents in 516 530 Chemistry of Water and Wastewater 

Treatment. 
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