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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
 
   นกัศกึษาต้องศกึษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต      และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต      โดยมี
หนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  136  หนว่ยกิต 
 
1.  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  จ านวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-9) 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไมน้่อยกวา่  100  หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 

     2.1  วิชาแกน  จ านวน 27 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

511 106 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1          3(3-0-6) 
      (Calculus for Biological Scientist I) 

511 107 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2           3(3-0-6) 
      (Calculus for Biological Scientist II) 

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 วิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไมน้่อยกวา่ 73 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
 2.2.1  วิชาบังคับ จ านวน 52 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) 
513 341 ชีวเคมี 1                   4(4-0-8) 
   (Biochemistry I) 
513 343 ปฏิบตัิการชีวเคมี 1                1(0-3-0) 
   (Biochemistry Laboratory I) 
515 205 สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ           3(2-2-5) 
   (Statistics for Biological Scientists) 
516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม              3(3-0-6) 
   (Environmental Science) 
516 201 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม           1(0-3-0) 
   (Environmental Science Laboratory) 
516 210 การจดัการมลูฝอย                3(3-0-6) 
   (Solid Waste Management) 
516 270 นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม               3(3-0-6) 
   (Environmental Ecology) 
516 271 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม            1(0-3-0) 
   (Environmental Ecology Laboratory) 
516 330 มลพิษทางอากาศ                3(3-0-6) 
   (Air Pollution) 
516 331 การวเิคราะห์คณุภาพอากาศ             2(1-3-2) 
   (Air Quality Analysis) 
516 340 ปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม               3(3-0-6) 
   (Environmental Soil Science) 
516 350 มลพิษทางน า้                 3(3-0-6) 
   (Water Pollution) 
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516 351 การวเิคราะห์คณุภาพน า้              4(2-6-4) 
   (Water Quality Analysis) 
516 390 การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม            3(3-0-6) 
   (Environmental Impact Assessment) 
516 400 จริยธรรมสิง่แวดล้อม               1(0-3-0) 

(Environmental Ethics) 
516 491 สมัมนา                  1(0-2-1) 
   (Seminar) 
516 493 โครงงานวิจยั                 2(0-4-2) 
   (Research Project) 
518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป                 3(3-0-6) 
   (General Microbiology) 
518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป              1(0-3-0) 
   (General Microbiology Laboratory) 
 

2.2.2 วิชาเลือก จ านวนไมน้่อยกวา่ 21 หนว่ยกิต 
         นกัศกึษาต้องเลอืกรายวิชาในกลุม่ 2.2.2.1 จ านวนไมน้่อยกวา่ 10 หนว่ยกิต และรายวิชาในกลุม่ 
2.2.2.1 และ 2.2.2.2 อีกไมน้่อยกวา่ 11 หนว่ยกิต 

    2.2.2.1 กลุ่มวชิาบังคับเลือก จ านวนไมน้่อยกวา่ 10 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
516 211 การวเิคราะห์มลูฝอย               2(1-3-2) 
   (Solid Waste Analysis) 
516 290 สมดลุมวลสารและพลงังานส าหรับวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม     3(3-0-6) 
   (Material and Energy Balance for Environmental Science) 
516 300 ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์เบือ้งต้น          3(3-0-6) 
   (Basic Geographic Information Systems) 
516 301 ปฏิบตัิการระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์เบือ้งต้น       1(0-3-0) 
   (Basic Geographic Information Systems Laboratory) 
516 311 การจดัการของเสยีอนัตราย             3(3-0-6) 
   (Hazardous Waste Management) 
516 320 เคมีสิง่แวดล้อม                3(3-0-6) 
   (Environmental Chemistry) 
516 333 การควบคมุมลพิษทางอากาศ             3(3-0-6) 
   (Air Pollution Control) 
516 336 มลพิษทางเสยีงและความสัน่สะเทือน           3(2-2-5) 

(Noise Pollution and Vibration) 
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516 337 การจดัการทรัพยากรพลงังาน             3(3-0-6) 
   (Energy Resource Management) 
516 341 ปฏิบตัิการปฐพวีิทยาสิง่แวดล้อม            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)  
516 380 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั            3(3-0-6) 
   (Occupational Health and Safety) 
516 381 ปฏิบตัิการอาชีวอนามยั              1(0-3-0) 
   (Occupational Health Laboratory) 
516 410 เทคโนโลยีสะอาด                3(3-0-6) 
   (Clean Technology) 
516 411 การประเมินวฏัจกัรชีวติ               3(3-0-6)  

    (Life Cycle Assessment)   
516 420 พิษวิทยาสิง่แวดล้อม               3(3-0-6) 
   (Environmental Toxicology) 
516 421 ปฏิบตัิการพิษวิทยาสิง่แวดล้อม            1(0-3-0) 
   (Environmental Toxicology Laboratory) 
516 430 แบบจ าลองมลพิษทางอากาศ             3(3-0-6) 
   (Air Pollution Models) 
516 450 การบ าบดัน า้และน า้เสยีด้วยวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี     3(3-0-6) 
   (Physical and Chemical Treatment of Water and Wastewater) 
516 451 การบ าบดัน า้เสยีด้วยวิธีทางชีวภาพ           3(3-0-6) 
   (Biological Treatment of Wastewater) 
516 452 ปฏิบตัิการการบ าบดัน า้และน า้เสยี           1(0-3-0) 
   (Water and Wastewater Treatment Laboratory) 
516 455 การเฝา้ระวงัคณุภาพน า้โดยใช้ตวับง่ชีท้างชีวภาพ        3(3-0-6) 

      (Water Quality Monitoring by Using Bioindicators) 
516 456 ปฏิบตัิการการเฝา้ระวงัคณุภาพน า้โดยใช้ตวับง่ชีท้างชีวภาพ     1(0-3-0) 

      (Water Quality Monitoring by Using Bioindicators Laboratory) 
516 460 กฎหมายและนโยบายสิง่แวดล้อม            3(3-0-6) 
   (Environmental Law and Policy) 
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516 495 การฝึกงาน              1(ไมน้่อยกวา่ 90 ชัว่โมง) 
   (Practical Training) 
516 496 การประเมินความเสีย่งตอ่ระบบนิเวศ           3(3-0-6) 
   (Ecological Risk Assessment) 
516 497  ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม             3(3-0-6) 
   (Environmental Management System) 
516 498 ระบบการจดัการในอตุสาหกรรม            3(3-0-6) 
   (Management System in Industry) 
และรายวชิาอื่นๆ ที่ได้รับอนมุตัิให้เพิ่มเติมภายหลงั 
 

2.2.2.2  กลุ่มวิชาเลือก โดยเลอืกศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้หรือเลอืกจากรายวชิาในกลุม่ 2.2.2.1 
516 202 ระบบโลก                  3(3-0-6) 
   (Earth Systems) 
516 302 การส ารวจระยะไกลเบือ้งต้น             3(3-0-6) 
   (Basic Remote Sensing) 
516 303 ปฏิบตัิการการส ารวจระยะไกลเบือ้งต้น          1(0-3-0) 
   (Basic Remote Sensing Laboratory) 
516 310 การจดัการของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม         3(3-0-6) 
   (Industrial Waste Management) 
516 313 การกู้ทรัพยากรจากมลูฝอยชมุชน            3(3-0-6) 
    (Municipal Solid  Waste Resource Recovery) 
516 321 การประเมินการได้รับสมัผสั             3(3-0-6) 
   (Exposure Assessment) 
516 322 สารฆา่ศตัรูพืชและสตัว์ในสิง่แวดล้อม           3(3-0-6) 
   (Pesticides in the Environment) 
516 332 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) 
516 382 การสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม              3(3-0-6) 
   (Environmental Sanitation) 
516 383 ปฏิบตัิการการสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม           1(0-3-0) 
   (Environmental Sanitation Laboratory) 
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516 391 ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษาสิง่แวดล้อม          2(2-0-4) 
   (English for Environmental Students) 
516 401   การเก็บรวบรวมและรักษาตวัอยา่งสิง่แวดล้อม        3(3-0-6) 
   (Environmental Sample Collection and Preservation) 
516 422 นิเวศพษิวิทยา                 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) 
516 431 การจ าลองแบบทางสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น          3(3-0-6) 

(Basic Environmental Modeling) 
516 432   การควบคมุมลพิษทางเสยีงและความสัน่สะเทือน        3(3-0-6) 

(Noise Pollution and Vibration Controls)                
516 440  การปนเปือ้นในดินและการฟืน้ฟ ู            3(3-0-6) 
   (Land Contamination and Remediation) 
516 453 การน าน า้กลบัมาใช้ใหมแ่ละการปรับน า้มาใช้         3(3-0-6) 
   (Water Reuse and Reclamation) 
516 454 ปฏิบตัิการการน าน า้กลบัมาใช้ใหมแ่ละการปรับน า้มาใช้      1(0-3-0) 
   (Water Reuse and Reclamation Laboratory) 
516 470 จลุชีววิทยาของมลพษิ               3(3-0-6) 
   (Pollution Microbiology) 
516 481 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม         2(2-0-4) 
   (Selected Topics in Environmental Science) 
516 490 การประเมินผลกระทบและความเสีย่งตอ่สขุภาพ        3(3-0-6) 
   (Health Risk and Impact Assessment) 
และรายวชิาอื่นๆ ที่ได้รับอนมุตัิให้เพิ่มเติมภายหลงั 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาได้จากทกุรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบนัอื่นๆ ที่

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือก
ของหมวดวิชาเฉพาะ จะต้องน าไปคิดคา่ระดบัเฉลี่ยของทกุรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านในหมวดวิชาเฉพาะด้วย 
เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษา 
หมายเหตุ   การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด 
                 รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ–ป–น) 

081 102  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(2-2-5) 
511 106 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
513 101 เคมีทัว่ไป 1 3(3-0-6) 
513 103 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1 1(0-3-0) 
514 107 ฟิสกิส์พืน้ฐาน 4(4-0-8) 
514 108 ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน 1(0-3-0) 

 รวมหน่วยกติ 19 
 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ–ป–น) 

081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
511 107 แคลคลูสัส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
512 102 ชีววิทยาทัว่ไป 2 3(3-0-6) 
512 104 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 2 1(0-3-0) 
513 102 เคมีทัว่ไป 2 3(3-0-6) 
513 104 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 2 1(0-3-0) 
---- ---- วิชาบงัคบัเลอืกหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 6 

 รวมหน่วยกติ 20 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ–ป–น) 

510 201 ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
513 250 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
513 255 ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 
515 201 สถิติพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
516 201 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 1(0-3-0) 
518 201 จลุชีววิทยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
518 202 ปฏิบตัิการจลุชีววิทยาทัว่ไป 1(0-3-0) 

 รวมหน่วยกติ 18 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ–ป–น) 

510 202 ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สาร 3(3-0-6) 
515 205 สถิติส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
516 210 การจดัการมลูฝอย 3(3-0-6) 
516 270 นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
516 271 ปฏิบตัิการนิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 1(0-3-0) 
---- ---- วิชาเลอืกในรายวิชาศกึษาทัว่ไปที่ก าหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 3 
---- ---- วิชาบงัคบัเลอืกหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 

 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ–ป–น) 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
513 231 เคมวีิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 
513 233 ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห์ 1 1(0-3-0) 
513 341 ชีวเคมี 1 4(4-0-8) 
513 343 ปฏิบตัิการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
516 330 มลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 
516 331 การวเิคราะห์คณุภาพอากาศ 2(1-3-2) 
516 340 ปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
516 350 มลพิษทางน า้ 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกติ 22 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ–ป–น) 

516 351 การวเิคราะห์คณุภาพน า้ 4(2-6-4) 
516 390 การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
---- ---- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 12 

 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ–ป–น) 

516 400 จริยธรรมสิง่แวดล้อม 1(0-3-0) 
516 491 สมัมนา 1(0-2-1) 
---- ---- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 6 
---- ---- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 6 

 รวมหน่วยกติ 14 

 

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 

(บ–ป–น) 

516 493 โครงงานวิจยั 2(0-4-2) 
---- ---- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 3 

 รวมหน่วยกติ 5 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

516 200  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               3(3-0-6)
    (Environmental Science) 
               เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    นิยามและประวตัิความเป็นมาของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสมดุลทาง
ธรรมชาติ การเพิ่มของประชากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต 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. 
 
516 201  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม            1(0-3-0)
    (Environmental Science Laboratory) 
    วิชาบงัคบัก่อน  : * 516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
         * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
    การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    Experiments related to the contents in 516 200 Environmental Science. 
 
516 202    ระบบโลก                    3(3-0-6) 
              (Earth Systems) 
    โครงสร้างของโลก   ทฤษฎีแผ่นเปลือกโลก  การสร้างภมูิประเทศ  โลกยคุแรก  ตารางธรณีกาล  
ดวงอาทิตย์กับบรรยากาศของโลก อทุกภาคและระบบมหาสมุทร  ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบมหาสมทุรกับ
ภมูิอากาศ  ภมูิอากาศของโลก  ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต   
     Structure of the Planet Earth. The theory of plate tectonics. Landscape evolution. The 
early Earth. Geologic time scale. The Sun and the atmosphere of the Earth. Hydrosphere and ocean 
systems. Relationship between ocean system and climate. Past, present and future climate of the 
Earth. 
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516 210  การจัดการมูลฝอย                 3(3-0-6)
    (Solid Waste Management) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
         516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
             วิวัฒนาการของการจัดการมูลฝอย  กฎหมายและข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้อง แหล่งก าเนิด 
องค์ประกอบและสมบตัิของมลูฝอย  อตัราการผลติมลูฝอย  การจดัการมลูฝอยที่แหลง่ก าเนิด  การเก็บรวบรวม  
การขนสง่และการก าจดัมลูฝอย  เกณฑ์และเทคนิคในการออกแบบพืน้ฐานของวิธีการเผาในเตาเผา  การฝัง
กลบแบบสขุาภิบาลและการหมกัท าปุ๋ ย  เทคนิคการลดปริมาณมลูฝอยและการน ากลบัมาใช้ซ า้และใช้ใหม่ 
    มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Evolution of solid waste management. Related laws and regulations. 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.       
 

516 211  การวิเคราะห์มูลฝอย                 2(1-3-2)
    (Solid Waste Analysis) 
               วิชาบงัคบัก่อน : * 516 210   การจดัการมลูฝอย 
                          * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
          เทคนิคการเก็บตวัอย่างและการหาองค์ประกอบของมลูฝอย การวิเคราะห์สมบตัิทางกายภาพ 
เคมีและชีวภาพของมลูฝอย 
    Sampling techniques and determination of solid waste composition. Analysis of 
physical, chemical and biological properties of solid waste. 
 

516 270  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6)
    (Environmental Ecology) 
    วิชาบงัคบัก่อน :  516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
           516 201 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    แนวคิดทางนิเวศวิทยาและความสมัพนัธ์ระหว่างนิเวศวิทยากบัสิ่งแวดล้อม   ความรู้เก่ียวกับ
ระบบนิเวศ  ระบบนิเวศที่ส าคญั  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 
    การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 516 270 นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 
    มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Experiments related to the contents in 516 270 Environmental Ecology.  
    Field trips are required. 
 
516 290   สมดุลมวลสารและพลังงานส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
    (Material and Energy Balance for Environmental Science) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 513 102  เคมีทัว่ไป 2 
    มิติและหนว่ย การค านวณพืน้ฐานทางเคมี กฎของก๊าซอดุมคติ สมการเคมีและมวลสารสมัพนัธ์ 
สมดลุมวลสาร สมดลุพลงังาน 
    Dimensions and units. Basic chemical calculations. Ideal gas law. Chemical equations 
and stoichiometry. Material balance. Energy balance.     
 
516 300  ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์เบือ้งต้น           3(3-0-6)
    (Basic Geographic Information Systems) 
     เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
     หลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การสร้างสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
การประยกุต์ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ในการจดัการและติดตามตรวจสอบสิง่แวดล้อม 
    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.   
         
516 301  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์เบือ้งต้น        1(0-3-0)
    (Basic Geographic Information Systems Laboratory) 
    วิชาบงัคบัก่อน :  * 516 300 ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์เบือ้งต้น 
                         * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
    ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หารายวิชา 516 301 ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์เบือ้งต้น 
    Experiments related to the contents in 516 301 Basic Geographic Information 
Systems. 
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516 302  การส ารวจระยะไกลเบือ้งต้น              3(3-0-6)
    (Basic Remote Sensing) 
    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
               ภาพรวมของการประยุกต์การส ารวจระยะไกล ปฏิกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและวตัถุ
ตา่งๆ ระบบดาวเทียมและเซ็นเซอร์ บทน าของกระบวนการประมวลภาพจากการส ารวจระยะไกล การเน้นภาพ 
การปรับแก้เชิงเรขาคณิต การจ าแนกประเภทภาพจากการส ารวจระยะไกล การประยกุต์การส ารวจระยะไกลใน
การจดัการและติดตามตรวจสอบสิง่แวดล้อม 
    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. 
     

516 303  ปฏิบัติการการส ารวจระยะไกลเบือ้งต้น           1(0-3-0)
    (Basic Remote Sensing Laboratory) 
        วิชาบงัคบัก่อน : * 516 302 การส ารวจระยะไกลเบือ้งต้น                           
         * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
         ปฏิบตัิการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หารายวิชา 516 303 การส ารวจระยะไกลเบือ้งต้น 
    Laboratories related to the contents in 516 303 Basic Remote Sensing.   
      

516 310  การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม          3(3-0-6)
    (Industrial Waste Management) 
               วิชาบงัคบัก่อน : 516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                          516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
                ประเภทและลกัษณะเฉพาะของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  หลกัการจัดการของเสีย 
เทคโนโลยีสะอาด กรณีศกึษา 
           Types and characteristics of industrial wastes. Principles of industrial waste 
management. Clean technology. Case studies. 
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516 311  การจัดการของเสียอันตราย               3(3-0-6)
    (Hazardous Waste Management) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
         516 201 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
          นิยามและการจ าแนกประเภทของเสียอนัตราย  กฎหมายและกฎระเบียบ   แหลง่ก าเนิดและ
ปริมาณ  การเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์  การเก็บรวบรวม  การขนสง่  การบ าบดัด้วยวิธีทางกายภาพ  เคมี  
ชีวภาพ  และความร้อน  การท าให้คงตวัและเป็นก้อนแข็ง  และการฝังกลบอย่างปลอดภยั การประยุกต์
เทคโนโลยีสะอาดในการจดัการของเสยีอนัตราย 
          มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Definitions and classification of hazardous wastes. Legislation and regulations. 
Sources and quantity. Sampling and analysis. Storage. Transportation. Physical, chemical, 
biological and thermal treatments. Stabilization/solidification and secure landfills. Application of 
clean technology in Hazardous waste management. 

Field trips are required. 
 

516 313  การกู้ทรัพยากรจากมูลฝอยชุมชน             3(3-0-6) 
    (Municipal Solid Waste Resource Recovery) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 210  การจดัการมลูฝอย                 
     สมบตัิของมลูฝอยชมุชน  สิง่อ านวยความสะดวกในการกู้วสัด ุ กลยทุธ์การใช้ซ า้  การน ากลบัมา
ใช้ใหม ่เทคนิคการหมกัเพื่อท าปุ๋ ย  การผลิตก๊าซชีวภาพ  การท าเหมืองหลมุฝังกลบ  เชือ้เพลิงจากขยะ  น า้มนั
สงัเคราะห์จากขยะพลาสติก 
    Municipal solid  waste properties. Material recovery facility. Reuse strategies. Recycling. 
Composting techniques. Biogas production. Landfill mining. Refuse derived fuel. Synthetic oil from 
plastic waste.   
 

516 320  เคมีสิ่งแวดล้อม                  3(3-0-6)
    (Environmental Chemistry) 
               วิชาบงัคบัก่อน :  (1)  084 102 สิง่แวดล้อม มลพิษ และพลงังาน                   
                 หรือ     (2)  516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                                            516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
               สมบตัิและองค์ประกอบของดิน น า้และอากาศ     ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน้ในสภาพธรรมชาติและ
สภาพท่ีปนเปือ้น   ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึน้   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.   
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516 321  การประเมินการได้รับสัมผัส              3(3-0-6) 
    (Exposure Assessment) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                          516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม      
     การประเมินการได้รับสมัผสั การติดตามตรวจสอบ อปุกรณ์ในการติดตามตรวจสอบแบบจ าลอง
การได้รับสมัผสั ความไมแ่นน่อนในการประเมิน 
    Exposure assessment. Monitoring. Monitoring equipments. Exposure models. 
Uncertainties in assessment.  
   

516 322  สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6)
    (Pesticides in the Environment)    
    วิชาบงัคบัก่อน :  (1)  084 102 สิง่แวดล้อม มลพิษ และพลงังาน                   
                 หรือ    (2)  516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                                  516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    ชนิด รูปแบบ ความคงทนและความเป็นพิษของสารฆา่ศตัรูพืชและสตัว์  การใช้  การเสือ่มสลาย
และการสะสมในสิ่งแวดล้อม ความต้านทานของศตัรูพืชและสตัว์ ผลกระทบด้านอื่นๆ ของสารฆ่าศตัรูพืชและ
สตัว์ 
               Types, forms, persistence and toxicity of pesticides. Usage, degradation and 
accumulation in the environment. Resistance of pests. Other effects of pesticides.   
 

516 330  มลพิษทางอากาศ                 3(3-0-6)
    (Air Pollution) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
         516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    แหลง่ก าเนิด ประเภท ลกัษณะ และการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ   มลพิษทาง
อากาศจากการคมนาคมและอตุสาหกรรม มลพิษทางอากาศภายในอาคาร  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
ต่อสิ่งแวดล้อม  การตรวจวดัมลพิษทางอากาศ  กฎหมาย นโยบาย และเทคโนโลยีในการป้องกนัและควบคมุ
มลพิษทางอากาศ มาตรฐานคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิดและในบรรยากาศ 
    Sources, types, characteristics and dispersion of air pollutants. Transportation and 
industrial air pollution. Indoor air pollution. Impact of air pollution on the environment. Air pollution 
measurement. Law, policy and technology for air pollution prevention and control. Emission and 
ambient air quality standards. 
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516 331  การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ              2(1-3-2) 
(Air Quality Analysis) 

    วิชาบงัคบัก่อน : * 513 231   เคมีวิเคราะห์ 1 
                           * 516 330   มลพิษทางอากาศ 
                           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
             เทคนิคการเก็บตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศที่แหล่งก าเนิด ในอาคาร ในบรรยากาศทัว่ไป  
และในปลอ่ง การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคณุภาพของสารมลพิษทางอากาศชนิดอนภุาค ก๊าซ และไอ 
    มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Air pollutant sampling techniques at emission sources, indoor, ambiance and stack. 
Quantitative and quantitative analysis of air pollutants including particles, gases and vapors. 
    Field trips are required. 
 

516 332  สภาวะแวดล้อมของบรรยากาศ             3(3-0-6) 
(Atmospheric Environment) 

               วิชาบงัคบัก่อน : 516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
         516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
              องค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของบรรยากาศ  การแบ่งชัน้บรรยากาศ  อุตุนิยมวิทยา 
ผลกระทบของความผนัผวนของบรรยากาศตอ่ระบบนิเวศ  ปรากฏการณ์เรือนกระจก  การเกิดรอยร่ัวของโอโซน  
ข้อมลูทางอตุนุิยมวิทยาที่ใช้อธิบายการกระจายและการเปลีย่นแปลงของสารมลพิษในบรรยากาศ 
             มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Compositions and characteristics 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. 
 

516 333  การควบคุมมลพิษทางอากาศ              3(3-0-6) 
    (Air Pollution Control) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 330 มลพิษทางอากาศ 
    หลกัการพืน้ฐานการปลดปลอ่ยสารมลพิษทางอากาศชนิดอนภุาคและก๊าซ  การควบคมุมลพิษ
ทางอากาศจากยานพาหนะ หลกัการของอปุกรณ์ควบคมุอนภุาค ก๊าซ และไอ และการประยกุต์ในกระบวนการ
อตุสาหกรรมตา่งๆ วิธีการลดมลพิษทางอากาศในเมืองและชนบท การบ าบดัและก าจดักลิน่ 

มีการศกึษานอกสถานท่ี 
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    Fundamental of particulate and gaseous pollutant emissions. Automotive air pollution 
control. Principles of particle, gas and vapor control devices and their application to several types 
of industrial processes. Method for air pollution abatement in urban and rural areas. Odor treatment 
and control. 
    Field trips are required.    
 

516 336    มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน            3(2-1-6) 
(Noise Pollution and Vibration) 

               วิชาบงัคบัก่อน :     516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                            516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    คลื่น ลกัษณะเฉพาะ สมบตัิทางกายภาพ ชนิดและผลกระทบของมลพิษทางเสียงและความ
สัน่สะเทือน การตรวจวดัและการวิเคราะห์มลพิษทางเสียงและความสัน่สะเทือน  เทคโนโลยีและกฎหมายการ
ควบคมุมลพิษทางเสยีงและความสัน่สะเทือน  
    มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Wave, characteristics and physical properties. Types and impacts of noise pollution 
and vibration. Measurement and analysis of noise pollution and vibration. Technologies and 
regulations for noise pollution and vibration control.  
    Field trips are required.   
 

516 337  การจัดการทรัพยากรพลงังาน              3(3-0-6) 
    (Energy Resource Management) 
             วิชาบงัคบัก่อน :  (1)  084 102 สิง่แวดล้อม มลพิษ และพลงังาน                                
       หรือ    (2)  516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
                                 516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
          แหลง่ก าเนิดและการใช้ทรัพยากรพลงังาน   ผลกระทบของการใช้พลงังานต่อสิ่งแวดล้อม  การ
ตรวจติดตามการใช้พลงังาน   พลงังานสะอาด  กฎหมายและข้อบงัคบัของการจดัการพลงังาน   
    Energy sources and usages. Effects of energy on the environment. Energy audit. 
Clean energy. Laws and regulations of energy management.  
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516 338  มลพิษทางอากาศภายในอาคาร             3(3-0-6) 
    (Indoor Air Pollution) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                           516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    สารมลพิษอากาศภายในอาคาร แหล่งก าเนิด เทคนิคการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
คณุภาพอากาศภายในอาคาร การควบคมุคณุภาพอากาศภายในอาคาร โรคอาคารป่วย ระบบระบายอากาศ
แบบทัว่ไปและแบบเฉพาะที่ 
    Indoor air pollutants. Sources. Sampling and analytical techniques. Indoor air quality. 
Indoor air quality control. Sick building syndromes. General and local exhaust ventilation system. 
 
516 340  ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6)
    (Environmental Soil Science) 
            วิชาบงัคบัก่อน : 516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                          516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    สมบตัิทางกายภาพ เคมีและจลุชีววิทยาของดิน   ความสมัพนัธ์ระหวา่งดินกบัพืช   การก าเนิด
และการจ าแนกชัน้ของดิน  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 
    การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา 516 340 ปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม 
    Experiments related to the contents in 516 340 Environmental Soil Science. 
 

516 350  มลพิษทางน า้                   3(3-0-6)
    (Water Pollution)        
    วิชาบงัคบัก่อน :  516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
            516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    วฏัจกัรของน า้ สมบตัิ และความสมัพนัธ์ของพารามิเตอร์ที่บง่ชีส้ภาวะมลพิษทางน า้   การขนสง่
สารปนเปือ้นระหวา่งเฟส  สาเหต ุ  ผลกระทบ   การปอ้งกนัและการควบคมุมลพิษทางน า้ 
    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  การวิเคราะห์คุณภาพน า้                4(2-6-4)
    (Water Quality Analysis) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 513 231   เคมีวิเคราะห์  1 
         516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
         516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    เทคนิคการเก็บตวัอยา่ง     การวิเคราะห์คณุภาพน า้ทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพน า้ การควบคมุคณุภาพในการวิเคราะห์ 
    มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Sampling techniques. Physical, chemical and biological methods for water quality 
analysis. Water quality monitoring. Quality control of analyses.   
    Field trips are required. 
 

516 352  การประปา                   3(3-0-6)
    (Water Supply) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                           516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    แหลง่น า้ดิบ  การประมาณปริมาณน า้ใช้  ปัจจยัที่มีผลต่อการใช้น า้  คณุภาพน า้ใช้ส าหรับ
จดุประสงค์ตา่งๆ     ระบบจดัสง่น า้ดิบ    กระบวนการบ าบดัน า้และระบบจ่ายน า้ประปา 
              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 : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    หลกัเศรษฐศาสตร์   การวิเคราะห์ปัญหาสิง่แวดล้อมเชิงเศรษฐศาสตร์  การประเมินระดบัความ
คุ้มทนุในการปอ้งกนัและการแก้ไขปัญหามลพิษ  การประเมินโครงการโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    Principles of economics. Economic 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 : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                      ที่มาและวตัถปุระสงค์ บนัไดของการมีสว่นร่วมของชุมชน หลกัเกณฑ์ส าหรับการมีสว่นร่วมที่มี
ประสทิธิภาพ แบบจ าลองของเวบเลอร์ วิธีการและเทคนิค การมีสว่นร่วมชมุชนในกฎหมายสิง่แวดล้อมของไทย 
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. 

 
516 380  อาชีวอนามัยและความปลอดภยั             3(3-0-6)
    (Occupational Health and Safety) 
     วิชาบงัคบัก่อน :   516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                       516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
              สขุภาพของบคุคลที่สมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ  แนวคิดทัว่ไปของพิษวิทยา
ทางอุตสาหกรรมและความปลอดภยัในสถานประกอบการ  การจ าแนกชนิดของโรคที่เกิดจากการท างาน 
สาเหตทุี่ท าให้เกิดโรค โดยเน้น    มลพิษทางอากาศ องค์ประกอบทางกายภาพและภาวะความเครียดเนื่องจาก
สภาพการท างาน การปอ้งกนัและควบคมุอนัตรายที่มีผลตอ่สขุภาพ 
    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 
    การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  516 380   อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
    Experiments related to the contents in 516 380 Occupational Health and Safety. 
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516 382  การสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6)
    (Environmental Sanitation) 
    วิชาบงัคบัก่อน :  (1)  084 102 สิง่แวดล้อม มลพิษ และพลงังาน                   
                  หรือ    (2)  516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                   516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    หลกัการสขุาภิบาลสิง่แวดล้อมและปัญหาสิง่แวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพ การปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมตามหลกัสขุาภิบาล เช่น การควบคมุพาหะน าโรค การก าจดัมลูฝอย น า้สะอาดและการบ าบดัน า้เสีย 
การสขุาภิบาลอาหาร  ที่พกัอาศยั ที่พกัผอ่นหยอ่นใจและโรงพยาบาล 
    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 areas and hospital sanitation. 
    Field trips are required.     
     
516 383  ปฏิบัติการการสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม            1(0-3-0)
    (Environmental Sanitation Laboratory) 
    วิชาบงัคบัก่อน : * 516 382 การสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม 
                           * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
    การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  516 382 การสขุาภิบาลสิง่แวดล้อม 
    Experiments related to the contents in 516 382 Environmental Sanitation. 
 
516 390  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6)
    (Environmental Impact Assessment)   
              วิชาบงัคบัก่อน : 516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
                          516 201 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    ที่มาและความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เกณฑ์ทัว่ไปของการประเมินผล
กระทบสิง่แวดล้อม  กฎหมายและกฎระเบียบการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมของไทย  วิธีการศึกษาและการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เกณฑ์ในการศกึษาทรัพยากรสิง่แวดล้อมทางด้านวทิยาศาสตร์ เกณฑ์ในการก าหนดมาตรการปอ้งกนัแก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ การมีสว่นร่วมชมุชน 
    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 science resources studies. Criteria of 
mitigation and monitoring measures. Public participation. 
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516 391    ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสิ่งแวดล้อม           2(2-0-4)
    (English for Environmental Students) 
    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    ไวยากรณ์เชิงปฏิบตัิ การเขียนชีวประวตัิและบทความวิจัย การสร้างเว็บเพจสว่นบคุคล การ
สือ่สารทางโทรศพัท์ การสมัภาษณ์ การน าเสนองานวิจยั การแนะน าการศกึษาตอ่  
    Practical grammar. Curriculum vitae and research article writing. Personal webpage 
creation. Telephone communication. Interview. Research presentation. Introduction to post-
graduated study. 
 
516 400   จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม               1(0-3-0) 

(Environmental Ethics) 
    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

หลกัจริยธรรม การใช้ความรู้ตามหลกัจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวนั การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการพฒันาที่ยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
อภิปรายและการทดสอบ กรณีศกึษา 

Principles of ethics. Uses of environmental ethics in everyday life. Environmental 
problem solving and sustainable development. Corporate social responsibility (CSR) and environmental 
management. Discussion and test. Case studies. 

 

516 401    การเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
    (Environmental Sample Collection and Preservation) 

วิชาบงัคบัก่อน : 516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
         516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
      หลกัการเก็บตวัอยา่ง น า้  ดิน อากาศ มลูฝอย ของเสยีอนัตราย และเสียง  การควบคมุคณุภาพ  
การเตรียมการ อุปกรณ์เก็บตวัอย่างและการท าความสะอาด ขัน้ตอนการเก็บตวัอย่างในสถานที่ การรักษา
สภาพตวัอยา่ง การบนัทกึข้อมลูขณะเก็บตวัอยา่ง ลกูโซก่ารเก็บตวัอยา่ง การสง่ตวัอยา่ง  

Principles of water, soil, air, solid waste, hazardous waste and noise sampling. Quality 
control. Preparation. Sampling tools and cleaning. On-site sampling procedures. Sample 
preservation. Sampling data record. Chain of custody. Sample transport. 
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516 410  เทคโนโลยสีะอาด                 3(3-0-6) 
    (Clean Technology) 

วิชาบงัคบัก่อน : 516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
                          516 201 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

สมดลุมวลสารและพลงังาน  ล าดบัชัน้ของการจัดการของเสีย  แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด  
การประยกุต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน  การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด  กรณีศกึษา   

มีการศกึษานอกสถานท่ี 
Material and energy balance. Hierarchy of waste management. Concepts of clean 

technology. Applications of clean technology in factories. Clean technology auditing. Case studies. 
    Field trips are required. 
 
516 411  การประเมินวัฏจักรชีวิต                  3(3-0-6) 
  (Life Cycle Assessment) 
      การคิดแบบวฏัจักรชีวิต  กรอบวิธีการของการประเมินวฏัจักรชีวิตตามมาตรฐาน ISO  การ
ก าหนดเปา้หมายและขอบเขต  การวิเคราะห์บญัชีรายการ  การวิเคราะห์ผลกระทบ  การแปลความหมาย การ
ประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ชุดโปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิตและ
ฐานข้อมลู  กรณีศกึษา  

  มีการศกึษานอกสถานท่ี 
  Life Cycle Thinking. Life Cycle Assessment (LCA) methodology framework according 

to ISO standard. Goal and scope definition. Inventory analysis. Impact assessment. Interpretation. 
Applications of LCA for products or services. LCA software package and database. Case studies.  

  Field trips are required. 
 
516 420     พิษวทิยาสิ่งแวดล้อม                 3(3-0-6)
    (Environmental Toxicology) 
    วิชาบงัคบัก่อน :  (1) 084 102 สิง่แวดล้อม มลพิษ และพลงังาน                   
                 หรือ     (2)  516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                                516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    สารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพและระบบนิเวศ   หลกัเบือ้งต้น  แนวคิดและวิธี
การศกึษาพิษวิทยาสิง่แวดล้อม    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. 
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516 421  ปฏิบัติการพษิวทิยาสิ่งแวดล้อม             1(0-3-0)
    (Environmental Toxicology Laboratory) 
    วิชาบงัคบัก่อน : * 516 420 พิษวิทยาสิง่แวดล้อม 
                          * อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
    การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  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)  516 200  วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                                    516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    ปัญหาภาวะมลพิษในระบบนิเวศ  ปัจจยัที่มีผลต่อการกระจาย  การเคลื่อนย้ายและการสะสม
ของมลพิษในเฟสตา่งๆ  ของสิง่แวดล้อม    การติดตามผลกระทบที่เกิดจากการสะสมมลพิษ 
    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  200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                            516  201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    การจ าแนก  แหลง่ก าเนิดและรูปแบบของโลหะปริมาณน้อยในดิน  น า้และอากาศ    พนัธะทาง
เคมีและปัจจยัที่ควบคมุ   ผลกระทบของโลหะปริมาณน้อยต่อคน  สตัว์ และพืช   ค่ามาตรฐานของโลหะ
ปริมาณน้อยในดิน  น า้และอากาศ 
    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 
    การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา   516 423 โลหะปริมาณน้อยในสิง่แวดล้อม 
    Experiments related to the contents in 516 423 Trace Metals in the Environment. 
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516 430  แบบจ าลองมลพษิทางอากาศ              3(3-0-6) 
              (Air Pollution Models) 
              วิชาบงัคบัก่อน :  516 330 มลพิษทางอากาศ 
    หลกัการพืน้ฐานและลกัษณะเฉพาะของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ ข้อมูลที่ต้องการส าหรับ
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยาส าหรับมลพิษทางอากาศเบือ้งต้น แบบจ าลองคุณภาพอากาศ
ส าหรับแหลง่ก าเนิดแบบจุดและแบบเส้น แบบจ าลองแหลง่ก าเนิดและผู้ รับ การประยกุต์แบบจ าลองคณุภาพ
อากาศส าหรับการจดัการและควบคมุมลพิษทางอากาศ 

มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Fundamental and characteristics of air quality models. Data requirement for air quality 
models.  Basic air pollution meteorology. Air quality models for point sources and line sources.  
Source receptor models. Applications of air quality models for air pollution management and 
control.  

Field trips are required. 
 
516 431   การจ าลองแบบทางสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น           3(3-0-6) 
    (Basic Environmental Modeling) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
                          516 201 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    การจ าลองแบบเบือ้งต้นของกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกบัการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ
ตา่งๆ ในอากาศ น า้ และน า้ใต้ดิน การเปลีย่นรูปและการเคลือ่นย้ายของสารมลพิษ 

Basic environmental modeling for pollutant transportation process in air, water and 
groundwater. Fate and transportation of pollutants. 
 
516 432  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทอืน        3(3-0-6) 

(Noise Pollution and Vibration Controls) 
               วิชาบงัคบัก่อน :    516 336   มลพิษทางเสยีงและความสัน่สะเทือน 
    หลกัการและการประยุกต์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทาง
เสยีงและความสัน่สะเทือน การควบมลพิษทางเสยีงและความสัน่สะเทือนที่แหลง่ก าเนิด ทางผา่น และผู้ รับ  
    มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Principles and applications of mathematical models for noise pollution and vibration 
management and control. Noise pollution and vibration control at source, path and receiver.  
    Field trips are required.  
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516 440  การปนเป้ือนในดินและการฟ้ืนฟู             3(3-0-6) 
    (Land Contamination and Remediation) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 340 ปฐพีวิทยาสิง่แวดล้อม 
    ปัญหาการปนเปือ้นในดิน องค์ประกอบและสมบตัิของดินและสารปนเปือ้น เคมีธรณีชีววิทยา
ของสิง่แวดล้อมใต้ผิวดิน การไหลใต้ผิวดินและการเคลือ่นย้ายของสารปนเปือ้น เทคโนโลยีการฟืน้ฟดูิน 
    Land contamination problems. Composition and properties of soils and contaminants. 
Biogeochemistry of the subsurface environment. Subsurface flow and contaminant transport. Soil 
remediation technologies. 
 
516 450  การบ าบัดน า้และน า้เสียด้วยวธีิทางกายภาพและวิธีทางเคมี      3(3-0-6)) 
    (Physical and Chemical Treatment of Water and Wastewater) 
    วิชาบงัคบัก่อน :  516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
         516 201  ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    แหลง่ก าเนิดและลกัษณะเฉพาะของน า้และน า้เสีย  ระบบท่อ  เคร่ืองสบูน า้และบ่อพกัน า้  การ
วดัอตัราการไหลของน า้  ปฏิบตัิการหน่วยบ าบดัทางกายภาพ กระบวนการหน่วยบ าบดัทางเคมีและกายภาพ -
เคมี กฎหมายและกฎระเบียบ กรณีศกึษา 
    มีการศกึษานอกสถานท่ี 
     Sources and characteristics of water and wastewater. Sewer system. Pump and 
sump. Flow measurement. Physical unit operations. Chemical and physiochemical unit processes. 
Laws and regulations. Case Studies. 
    Field trips are required. 
 
516 451  การบ าบัดน า้เสียด้วยวธีิทางชวีภาพ            3(3-0-6)
    (Biological Treatment of Wastewater) 
       วิชาบงัคบัก่อน :  516 200   วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                           516 201   ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    ภาพรวมของการบ าบัดน า้เสียทางชีวภาพ จุลินทรีย์ส าคัญในการบ าบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ 
จลนศาสตร์ของการเจริญเติบโตทางชีวภาพ กระบวนการหน่วยบ าบดัแบบใช้อากาศและแบบไม่ใช้อากาศ 
ระบบบ าบดัโดยธรรมชาติ การบ าบดัและก าจดัตะกอน 
    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  ปฏิบัติการการบ าบัดน า้และน า้เสีย             1(0-3-0)
    (Water and Wastewater Treatment Laboratory) 
    เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    การทดลองที่สอดคล้องกับเนือ้หาในรายวิชา 516 450 การบ าบดัน า้และน า้เสียด้วยวิธีทาง
กายภาพและวิธีทางเคมี และรายวิชา 516 451 การบ าบดัน า้เสยีด้วยวิธีทางชีวภาพ  
    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  การน าน า้กลบัมาใช้ใหม่และการปรับน า้มาใช้         3(3-0-6)
    (Water Reuse and Reclamation) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
                          516 201 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    หลกัการการจดัการน าน า้กลบัมาใช้ใหมแ่ละการปรับน า้มาใช้  การออกแบบ  การควบคมุ  และ
การบ ารุงรักษา  กรณีศกึษา 
    มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    Principles of water reuse and reclamation management, design, control, and 
maintenance. Case studies.  

Field trips are required. 
 
516 454  ปฏิบัติการการน าน า้กลบัมาใช้ใหม่และการปรับน า้มาใช้      1(0-3-0) 
      (Water Reuse and Reclamation Laboratory) 
    วิชาบงัคบัก่อน :  * 516 453   การน าน า้กลบัมาใช้ใหมแ่ละการปรับน า้มาใช้ 
                           * อาจเรียนพร้อมกนัก็ได้ 
    การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวิชา  516 453   การน าน า้กลบัมาใช้ใหม่และการปรับน า้
มาใช้ชีวภาพ 

Experiments related to the contents in 516 453 Water Reuse and Reclamation. 
 

516 455  การเฝ้าระวังคุณภาพน า้โดยใช้ตัวบ่งชีท้างชวีภาพ        3(3-0-6) 
    (Water Quality Monitoring by Using Bioindicators) 
    เง่ือนไข  : โดยความยินยอมของภาควิชาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    แนวคิดและวิธีการในการใช้ตวับง่ชีท้างชีวภาพส าหรับการเฝา้ระวงัคณุภาพน า้  ตวัอยา่ง
สิง่มีชีวิตที่เป็นตวับง่ชีค้ณุภาพน า้   กรณีศกึษา 
    Concepts and method of using bioindicators for monitoring water quality. Examples of 
bioindicators. Cases studies. 
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516 456  ปฏิบัติการการเฝ้าระวังคุณภาพน า้โดยใช้ตวับ่งชีท้างชีวภาพ     1(0-3-0) 
    (Water Quality Monitoring by Using Bioindicators Laboratory) 
    วิชาบงัคบัก่อน  :  *516 455   การเฝา้ระวงัคณุภาพน า้โดยใช้ตวับง่ชีท้างชีวภาพ 
         *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
    การทดลองที่สอดคล้องกบัเนือ้หาในรายวชิา 516 455 การเฝา้ระวงัคณุภาพน า้โดยใช้ตวับง่ชี ้
ทางชีวภาพ 
    Experiments related to the contents in 516 455  Water Quality Monitoring by Using 
Bioindicators. 
 
516 460  กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6)
    (Environmental Law and Policy) 
              วิชาบงัคบัก่อน :  516 200 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
                          516 201 ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
               นโยบายของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวคิดเบือ้งต้นและ
โครงสร้าง ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม  บทบาทของกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการควบคมุมลพิษและการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม  กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัปัญหาสิง่แวดล้อม  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 
    บทบาทของจุลินทรีย์ในการก่อให้เกิดมลพิษ  จุลินทรีย์ที่จัดเป็นสารมลพิษ การย่อยสลายสาร
มลพิษโดยจลุนิทรีย์ การประยกุต์จลุนิทรีย์กบัปัญหาสิง่แวดล้อม     
    Role of microbes in generating pollution. Microbes as pollutants. Pollutants 
degradation by microbes.  Applications of microbes to environmental problems. 
 
516 481  เร่ืองคัดเฉพาะทางวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม          2(2-0-4)
    (Selected Topics in Environmental Science) 
    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    เร่ืองที่นา่สนใจทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    มีการศกึษานอกสถานท่ี 
             Topics of current interest in environmental science.   
    Field trips are required. 
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516 490    การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพ         3(3-0-6) 
               (Health Risk and Impact Assessment) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 390 การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
    กฎหมายที่เก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์กบักระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบาดวิทยา
โครงการพฒันาในกลุม่เสีย่ง รูปแบบของสารพิษจากโครงการพฒันา การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อ
สขุภาพและการจดัการ แบบจ าลองที่เก่ียวข้อง 
    Related laws. Relationship with environmental impact assessment process. 
Epidemiology. Development projects in risk groups. Forms of toxic substances from developed 
projects. Health risk and impact assessment and management. Related models.  
 
516 491  สัมมนา                    1(0-2-1)
    (Seminar)        
    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    วิชานีว้ดัผลเป็น  S หรือ U    
    สมัมนาในหวัข้อที่นา่สนใจทางวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควชิา  
    Seminar on topics of current interest in environmental science by consent of the 
department. 
 

516 493  โครงงานวิจัย                   2(0-4-2)
    (Research Project)        
    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม    
    ศกึษาหรือวิจยัในหวัข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การแนะน าของอาจารย์
ในภาควิชา   

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

516 495  การฝึกงาน              1(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง)
    (Practical Training)        
             เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    วิชานีว้ดัผลเป็น  S หรือ U               
    การฝึกปฏิบตัิงานในโรงงาน สถาบนัหรือชมุชนท้องถ่ินท่ีได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา  
               Practical training in a factory, institute or local community by consent of the 
department. 
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516 496   การประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ            3(3-0-6) 
    (Ecological Risk Assessment) 
    วิชาบงัคบัก่อน : 516 390 การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ความสมัพนัธ์ของโครงข่ายการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การส ารวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์
องค์ประกอบของระบบนิเวศ การกลัน่กรองที่มาและลกัษณะเฉพาะของสารมลพิษต่อระบบนิเวศ การวิเคราะห์
การสมัผัส/การตอบสนอง การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางนิเวศ ระบาดวิทยาทางนิเวศ การวิเคราะห์จุดยุติ 
แบบจ าลองเชิงแนวคดิ แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ การจดัการความเสีย่งทางนิเวศและการสือ่สาร การติดตาม
ตรวจสอบ จริยธรรมในการจดัการความเสีย่งทางนิเวศ 

Relationship of environmental assessment framework. Ecological composition survey, 
sampling and analysis. Screening sources and characteristics of pollutants to ecosystem. 
Exposure-response analysis. Ecological risk analysis. Ecological epidemiology. Endpoint 
assessment. Conceptual models. Mathematical models. Ecological risk management and 
communications. Monitoring. Ethics in ecological risk management. 
 
516 497  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6)
    (Environmental Management System) 
               เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
    ประวัติและความส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อม แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของระบบการจดัการ
สิง่แวดล้อม  มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อมที่ใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั   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. 
 

516 498  ระบบการจัดการในอุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
    (Management System in Industry) 
    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
    แนวคิดเก่ียวกบัอนกุรมมาตรฐานของระบบการจดัการที่ใช้ในอตุสาหกรรม 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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