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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยศาสตรสิ่งแวดลอม 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  104  หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  140  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 7-9) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต ประกอบดวย 

  2.1 วิชาแกน  จํานวน  27  หนวยกิต   ประกอบดวย  

511 106  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1          3(3-0-6) 

     (Calculus for Biological Scientists I) 

511 107   แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2          3(3-0-6) 

     (Calculus for Biological Scientists II) 

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

     (General Biology I) 

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

     (General Biology II) 

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

     (General Biology Laboratory I) 

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

     (General Biology Laboratory II ) 

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

     (General Chemistry I) 

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

    (General Chemistry II) 

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

    (General Chemistry Laboratory I) 

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

     General Chemistry Laboratory II) 

514 107   ฟสิกสพ้ืนฐาน                   4(4-0-8) 

     (Fundamental Physics) 

514 108   ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน               1(0-3-0) 

     (Fundamental Physics Laboratory) 
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   2.2 วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา  77  หนวยกิต   ประกอบดวย  

    2.2.1 วิชาบังคับ  จํานวน  56  หนวยกิต  ประกอบดวย 

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

     (Analytical Chemistry I) 

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

     (Analytical Chemistry Laboratory I) 

513 250   เคมีอินทรีย                  3(3-0-6) 

     (Organic Chemistry) 

513 255  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                1(0-3-0) 

     (Organic Chemistry Laboratory) 

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

    (Biochemistry I) 

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

    (Biochemistry Laboratory I) 

515 205  สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ           3(2-2-5) 

    (Statistics for Biological Scientists)  

516 200  มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ            3(3-0-6) 

    (Environmental Pollution and Management)  

516 210  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            3(3-0-6) 

    (Solid Waste and Night Soil Management) 

516 230  มลพิษทางอากาศและการควบคุม            3(3-0-6) 

    (Air Pollution and Controls) 

516 231  การวิเคราะหคุณภาพอากาศ             3(2-3-4) 

    (Air Quality Analysis) 

516 240  ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม               3(3-0-6) 

    (Environmental Soil Science) 

516 270  นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม               3(3-0-6) 

    (Environmental Ecology) 

516 271  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม            1(0-3-0) 

    (Environmental Ecology Laboratory) 

516 350  มลพิษทางน้ําและการควบคุม             3(3-0-6) 

    (Water Pollution and Controls) 
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516 351  การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย           4(2-6-4) 

    (Water and Wastewater Quality Analysis) 

516 390  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม            3(3-0-6) 

    (Environmental Impact Assessment) 

516 410  เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม         3(3-0-6) 

    (Cleaner Technology and Environmental Management)  

516 491  สัมมนา                    1(0-2-1) 

     (Seminar) 

516 493   โครงงานวิจัย                   3(1-6-2) 

     (Research Project) 

516 495  การฝกงาน              1(ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง)  

     (Practical Training) 

518 201  จุลชีววิทยาท่ัวไป                 3(3-0-6) 

     (General Microbiology) 

518 202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป              1(0-3-0) 

     (General Microbiology Laboratory) 
 

    2.2.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาในกลุม

ตาง ๆ ดังนี้ 

(1)  กลุมวิชาน้ําและน้ําเสีย 

516 450   การบําบัดน้ําและน้ําเสีย                3(3-0-6) 

     (Water and Wastewater Treatment) 

(2)  กลุมวิชาอากาศและบรรยากาศ 

516 330  สภาวะแวดลอมของบรรยากาศ             3(3-0-6) 

     (Atmospheric Environment) 

516 430  แบบจําลองคุณภาพอากาศ              3(2-2-5) 

     (Air Quality Model) 

(3)  กลุมวิชาเสียงและความส่ันสะเทือน 

516 336  มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน           3(2-2-5) 

    (Noise Pollution and Vibration) 

516 432   การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน       3(3-0-6) 

     (Noise Pollution and Vibration Controls) 
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(4)  กลุมวิชาของเสียอันตราย 

516 311   การจัดการของเสียอันตราย               3(3-0-6) 

    (Hazardous Waste Management) 

516 312   เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย           3(3-0-6) 

     (Hazardous Waste Treatment Technology) 

(5)  กลุมวิชามูลฝอย 

516 211     การวิเคราะหมูลฝอย                3(2-3-4) 

     (Solid Waste Analysis) 

516 313     เทคโนโลยีการบําบัดมูลฝอย              3(2-2-5) 

      (Solid Waste Treatment Technology) 

(6)  กลุมวิชาการประเมินความเส่ียงดานสุขภาพ 

516 321   การประเมินการไดรับสัมผัส             3(3-0-6) 

     (Exposure Assessment) 

516 361   การมีสวนรวมของชุมชนกับสิ่งแวดลอม          3(3-0-6) 

     (Public Participation and the Environment) 

516 380  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย            3(3-0-6) 

    (Occupational Health and Safety) 

516 381  ปฏิบัติการอาชีวอนามัย               1(0-3-0) 

    (Occupational Health Laboratory) 

516 382  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม              3(3-0-6) 

    (Environmental Sanitation) 

516 383  ปฏิบัติการการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม           1(0-3-0) 

    (Environmental Sanitation Laboratory) 

516 420  พิษวิทยาสิ่งแวดลอม                3(3-0-6) 

    (Environmental Toxicology) 

516 421  นิเวศพิษวิทยา                 3(3-0-6) 

    (Ecotoxicology) 

516 490   การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ        3(3-0-6) 

      (Health Risk and Impact Assessment) 

516 496   การประเมินความเสี่ยงตอระบบนิเวศ           3(3-0-6) 

    (Ecological Risk Assessment) 
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      2.2.3 วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา  9  หนวยกิต  (หรืออาจเลือกจากรายวิชาใน 

           กลุม 2.2.2 ได) 

516 202   ระบบโลก                   3(3-0-6) 

       (Earth Systems) 

516 241  ปฏิบัติการปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม            1(0-3-0) 

      (Environmental Soil Science Laboratory) 

516 300  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน          3(3-0-6) 

    (Basic Geographic Information Systems) 

516 301  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน       1(0-3-0) 

    (Basic Geographic Information Systems Laboratory) 

516 302  การสํารวจระยะไกลเบื้องตน             3(3-0-6) 

    (Basic Remote Sensing) 

516 303  ปฏิบัติการการสํารวจระยะไกลเบื้องตน          1(0-3-0) 

    (Basic Remote Sensing Laboratory) 

516 310  การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

    (Industrial Waste Management) 

516 320  เคมีสิ่งแวดลอม                 3(3-0-6) 

    (Environmental Chemistry) 

516 322  สารฆาศัตรูพืชและสัตวในสิ่งแวดลอม           3(3-0-6) 

    (Pesticides in the Environment)  

516 337  ทรัพยากรพลังงาน                 3(3-0-6) 

    (Energy Resource) 

516 391  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสิ่งแวดลอม          3(3-0-6) 

    (English for Environmental Students) 

516 411   การประเมินวัฏจักรชีวิต               3(3-0-6) 

    (Life Cycle Assessment) 

516 422  โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม            3(3-0-6) 

    (Trace Metals in the Environment) 

516 423  ปฏิบัติการโลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม         1(0-3-0) 

    (Trace Metals in the Environment Laboratory) 

516 431  การจําลองแบบทางสิ่งแวดลอมเบื้องตน          3(3-0-6) 

    (Basic Environmental Modeling) 
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516 440  การปนเปอนในดินและการฟนฟู            3(3-0-6) 

    (Land Contamination and Remediation) 

516 451  การนําน้ํากลับมาใชใหมและการปรับน้ํามาใช         3(3-0-6) 

    (Water Reuse and Reclamation) 

516 452  การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ       3(3-0-6) 

    (Water Quality Monitoring Using Bioindicators) 

516 453  ปฏิบัติการการเฝาระวังคุณภาพน้ํา โดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ    1(0-3-0) 

     (Water Quality Monitoring Using  Bioindicators Laboratory) 

516 460    เศรษฐศาสตร กฎหมาย และนโยบายสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 

     (Environmental Economics, Laws and Policy) 

516 470  จุลชีววิทยาของมลพิษ               3(3-0-6) 

    (Pollution Microbiology) 

516 481  เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม         2(2-0-4) 

     (Selected Topics in Environmental Science) 

516 497     การฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน                                        3(3-0-6) 

      (Sustainable Environmental Remediation) 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

     ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือก

ศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชา

เฉพาะดานในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ  การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาส่ิงแวดลอม 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 106 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3(3-0-6) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

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

513 101 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

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

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

514 108 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 19 

 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 107 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 3(3-0-6) 

512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

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

513 102 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 

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

---- ---- วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

รวมจํานวน 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาส่ิงแวดลอม 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

513 250 เคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

513 255 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-0) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

516 240 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

516 271 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 1(0-3-0) 

518 201 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-0) 

รวมจํานวน 21 

 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

515 205 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) 

516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 3(3-0-6) 

516 210 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(3-0-6) 

516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 

516 231 การวิเคราะหคุณภาพอากาศ 3(2-3-4) 

---- ---- วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาส่ิงแวดลอม 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

513 231 เคมีวิเคราะห 1 2(2-0-4) 

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

513 341 ชีวเคมี 1 4(4-0-8) 

513 343 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 

516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม 3(3-0-6) 

---- ---- วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร 

3 

รวมจํานวน 17 

 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

516 351 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย 4(2-6-4) 

516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

---- ---- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 12 

รวมจํานวน 19 
 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

516 495 การฝกงาน 1 

(ไมนอยกวา 150 

ชั่วโมง) 

รวมจํานวน 1 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาส่ิงแวดลอม 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

516 410 เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

516 491 สัมมนา 1(0-2-1) 

---- ---- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

---- ---- วิชาเลือกเสร ี 6 

รวมจํานวน 16 

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

516 493 โครงงานวิจัย 3(1-6-2) 

---- ---- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจํานวน 6 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 

   516 200     มลพิษส่ิงแวดลอมและการจัดการ           3(3-0-6) 
      (Environmental Pollution and Management) 

        วิชาบังคับกอน :   513 102 เคมีท่ัวไป 2 
         516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

เคมีและชีววิทยาของมลพิษสิ่งแวดลอม อันตรายจากสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ นิเวศพิษวิทยา การจัดการสิ่งแวดลอม ภูมิสารสนเทศ กฎหมายและ
นโยบายสิ่งแวดลอม 

Chemistry and biology of environmental pollution.  Physical 
environmental hazards.  Ecotoxicology.  Environmental management. 
Geo-informatics. Environmental law and policy. 

 

  516 202  ระบบโลก                   3(3-0-6) 
        (Earth Systems) 

โครงสรางของโลก  ทฤษฎีแผนเปลือกโลก การสรางภูมิประเทศ โลกยุค
แรก ตารางธรณีกาล ดวงอาทิตยกับบรรยากาศของโลก อุทกภาคและระบบ
มหาสมุทร ความสัมพันธระหวางระบบมหาสมุทรกับภูมิอากาศ ภูมิอากาศของโลก 
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  

Structure of the 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 climates of the Earth. 

 

  516 210  การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล            3(3-0-6) 
      (Solid Waste and Night Soil Management) 

วิชาบังคับกอน :  * 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 
           * อาจเรียนพรอมกันได 

ชนิด องคประกอบ ปริมาณ แหลงกําเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูล  
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและชุมชน จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
หลักการและแนวคิดในการจัดการ แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการและควบคุมมูลฝอย การติดตามตรวจสอบมลพิษในพ้ืนท่ีกําจัด การ
ออกแบบ ควบคุม และบํารุงรักษา ระบบเก็บกัก รวบรวมและขนถาย การเลือก
ระบบการบําบัดและกําจัด เทคโนโลยีในการกําจัดมูลฝอย การบําบัดและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท  
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Type, composition, quantity and source of solid waste and 
night soil.  Impacts on public health and community.  Ethics and 
related laws. Principal and guidelines for management. Mathematical 
models related to solid waste management and control. Monitoring 
program for disposal site.  Design, control, and maintenance for 
storage, collection and transfer systems. Selection of treatment and 
disposal systems. Solid Waste Treatment Technology. Treatment and 
disposal of night soil in urban and rural areas. 

 

  516 211  การวิเคราะหมูลฝอย                3(2-3-4) 
      (Solid Waste Analysis) 
 วิชาบังคับกอน :  * 516 210 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    * อาจเรียนพรอมกันได 

เทคนิคการเก็บตัวอยางและการหาองคประกอบของมูลฝอย การวิเคราะห
สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของมูลฝอย  

Sampling techniques and determination of solid waste 
composition. Analysis of physical, chemical and biological properties 
of solid waste. 

 

  516 230  มลพิษทางอากาศและการควบคุม           3(3-0-6) 
(Air Pollution and Controls) 
วิชาบังคับกอน :  * 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

   * อาจเรียนพรอมกันได  
แหลงกําเนิด การแพรกระจายและผลกระทบของมลพิษทางอากาศท่ีมีตอ

มนุษยและสิ่งแวดลอม หลักการและแนวคิดในการปองกันและควบคุมมลพิษทาง
อากาศ จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การ
ตรวจติดตามคุณภาพอากาศ การควบคุม ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบระบาย
และบําบัดอากาศ การบําบัดและการกําจัดกลิ่น 

Sources, dispersion and impact of air pollution on human and 
environment. Principles and concepts for prevention and control of 
air pollution.  Ethics and laws related to air pollution control. 
Mathematical models for air pollution management and control. Air 
quality monitoring.  Exhaust ventilation system design and air 
treatment.  Design, control and maintenance of ventilation and air 
treatment systems. Odor treatment and elimination.  
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   516 231  การวิเคราะหคุณภาพอากาศ            3(2-3-4) 

(Air Quality Analysis) 

วิชาบังคับกอน : 513 104 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 

     *516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

        *อาจเรียนพรอมกันได 

เทคนิคการเก็บตัวอยาง การควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะหมลพิษทาง

อากาศท่ีแหลงกําเนิด ในบรรยากาศ และในสถานประกอบการ มาตรฐานคุณภาพ

อากาศท่ีเก่ียวของ  มีการศึกษานอกสถานท่ี  

Sampling techniques, quality control and analyses of air 

pollutants at emission sources, in ambient air and workplace. Related 

air quality standards.  

Field trips required. 
 

  516 240  ปฐพีวิทยาส่ิงแวดลอม              3(3-0-6) 

(Environmental Soil Science) 

วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1  

      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2  

      513 102 เคมีท่ัวไป 2  

สมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของดิน  ความสัมพันธระหวางดิน

กับพืช  การกําเนิดและการจําแนกชั้นของดิน ความอุดมสมบูรณของดิน  มลพิษ

ของดินและการแกไข 

Physical, chemical and microbiological properties of soil. The 

relation between soils and plants.  Soil formation and classification. 

Soil fertility. Soil pollution and remediation. 
 

 

  516 241  ปฏิบัติการปฐพีวิทยาส่ิงแวดลอม           1(0-3-0) 

        (Environmental Soil Science Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : 516 240  ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 240 ปฐพีวิทยา 

      สิ่งแวดลอม 

Experiments related to the contents in 516 240 Environmental 

Soil Science. 
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  516 270  นิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม              3(3-0-6) 
(Environmental Ecology) 
วิชาบังคับกอน : 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1  
      512 102 ชีววิทยาท่ัวไป 2         

ธรรมชาติและขอบเขตของนิ เวศวิทยา สิ่ งแวดลอมทางกายภาพ 
นิเวศวิทยาระดับตัวตน นิเวศวิทยาประชากร ปฏิสัมพันธทางนิเวศ สังคมสิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศท่ีสําคัญ นิเวศวิทยาระดับภูมิภาคและชีวภูมิภาค ประเด็นปญหา
ดานนิเวศในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การประยุกต
นิเวศวิทยากับปญหาสิ่งแวดลอมและโครงการพัฒนาดานตาง ๆ 

Nature and scope of ecology. Physical environment. Ecology 
of individuals.  Population ecology.  Ecological interactions. 
Communities and major ecosystems.  Regional ecology and biomes. 
Current ecological issues.  Global Climate Change.  Applications of 
ecology to environmental problems and development projects.  
 

  516 271  ปฏิบัติการนิเวศวิทยาส่ิงแวดลอม            1(0-3-0) 
(Environmental Ecology Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : * 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 
      * อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 270 นิเวศวิทยา   
สิ่งแวดลอม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
    Experiments related to the contents in 516 270 Environmental  

Ecology.  
    Field trips required. 
 

  516 300  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบ้ืองตน          3(3-0-6) 
(Basic Geographic Information Systems) 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

หลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การสรางสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล โครงสรางและการจัดการ
ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การประยุกตระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรในการจัดการและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม 

Principles of geographical information systems ( GIS) . 
Generation of GIS.  Data manipulation and analysis.  Structure and 
management of GIS databases. Applications of GIS in environmental 
management and monitoring.  
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  516 301  ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบ้ืองตน      1(0-3-0) 

(Basic Geographic Information Systems Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : * 516 300 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบื้องตน 

  * อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา 516 300 ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเบื้องตน 

Laboratory works related to the contents in 516 300 Basic 

Geographic Information Systems. 
 

    516 302   การสํารวจระยะไกลเบ้ืองตน             3(3-0-6) 

(Basic Remote Sensing) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ภาพรวมของการประยุกตการสํารวจระยะไกล ปฏิกิริยาระหวางคลื่น

แม เหล็กไฟฟ าและวัต ถุต าง ๆ ระบบดาวเทียมและเซ็นเซอร  บทนํ าของ

กระบวนการประมวลภาพจากการสํารวจระยะไกล การเนนภาพ การปรับแกเชิง

เรขาคณิต การจําแนกประเภทภาพจากการสํารวจระยะไกล การประยุกตการ

สํารวจระยะไกลในการจัดการและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม 

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  ปฏิบัติการการสํารวจระยะไกลเบ้ืองตน         1(0-3-0) 

(Basic Remote Sensing Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : * 516 302 การสํารวจระยะไกลเบื้องตน   

      * อาจเรียนพรอมกันได 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา 516 302 การสํารวจระยะไกล 

      เบื้องตน 

Laboratory works related to the contents in 516 302 Basic 

Remote Sensing. 
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  516 310  การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
(Industrial Waste Management) 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

ประเภทและลักษณะเฉพาะของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักการ
จัดการของเสีย เทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษา 

Types and characteristics of industrial wastes.  Principles of 
industrial waste management. Cleaner technology. Case studies. 

 

  516 311  การจัดการของเสียอันตราย            3(3-0-6) 
(Hazardous Waste Management) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

การจําแนกประเภท ลักษณะ และสมบัติของวัตถุอันตรายและของเสีย
อันตราย หลักการและแนวคิดในการปองกันควบคุมของเสียอันตราย เทคโนโลยีท่ี
สะอาด แหลงกําเนิด การเก็บตัวอยางและการตรวจวิเคราะห ความเปนพิษ วิถีทาง
ของของเสียอันตรายในสิงแวดลอม และผลกระทบ การประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยง ระบบการเก็บรวบรวม ขนสง บําบัดและกําจัด จรรยาบรรณ กฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Categorization, characterization and properties of hazardous 

substance and hazardous waste.  Concept of hazardous waste 
prevention and control. Cleaner technology. Source. Samplings and 
analysis.  Toxicity, fate of hazardous waste in the environment and 
effects.  Risk assessment and management.  Collection, storage, 
transportation, treatment and disposal.  Ethics and related laws and 
regulations. 

Field trips required. 
 

  516 312  เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย         3(3-0-6) 
      (Hazardous Waste Treatment Technology) 

วิชาบังคับกอน :  516 311 การจัดการของเสียอันตราย 
เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตรายดวยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ 

และความรอน การทําใหคงตัวและเปนกอนแข็ง การฝงกลบอยางปลอดภัย การ
ออกแบบเบื้องตน ควบคุม ตรวจสอบแกไขและบํารุงรักษาระบบบําบัดและกําจัด
ของเสียอันตราย แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการและควบคุม
ของเสียอันตราย 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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Physical, chemical, biological and thermal treatment 
technology.  Solidification and stabilization.  Secured landfill.  Basic 
design, control and maintenance of hazardous waste treatment and 
disposal systems. Mathematical models related to hazardous waste 
management and control. 

Field trips required. 
 

  516 313  เทคโนโลยีการบําบัดมูลฝอย            3(2-2-5) 
      (Solid Waste Treatment Technology) 

วิชาบังคับกอน : 516 210 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
สมบัติของมูลฝอย  กลยุทธการใชซํ้า สิ่งอํานวยความสะดวกในการกูวัสดุ 

การนํากลับมาใชประโยชน การหมักแบบใชอากาศ การหมักแบบไรอากาศ การทํา
เหมืองหลุมฝงกลบ เชื้อเพลิงจากมูลฝอย การผลิตน้ํามันและกาซสังเคราะหจาก
ขยะ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Solid waste properties.  Reuse strategies.  Material recovery 

facility.  Recycling.  Composting.  Anaerobic digestion.  Landfill mining. 
Refuse derived fuel. Pyrolysis and Gasification of solid waste. 

Field trips required. 
 

  516 320  เคมีส่ิงแวดลอม                3(3-0-6) 
(Environmental Chemistry) 
วิชาบังคับกอน : 513 102 เคมีท่ัวไป 2  

สมบัติและองคประกอบของดิน น้ําและอากาศ ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพธรรมชาติและสภาพท่ีปนเปอน ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน 
กระบวนการเคลื่อนยายสารมลพิษในสิ่งแวดลอม 

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  การประเมินการไดรับสัมผัส             3(3-0-6) 
(Exposure Assessment) 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   

การประเมินการไดรับสัมผัส การติดตามตรวจสอบ อุปกรณในการติดตาม
ตรวจสอบ แบบจําลองการไดรับสัมผสั ความไมแนนอนในการประเมิน 

Exposure assessment.  Monitoring.  Monitoring equipment. 
Exposure models. Uncertainties in assessment.   
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  516 322   สารฆาศัตรูพืชและสัตวในส่ิงแวดลอม          3(3-0-6) 
(Pesticides in the Environment)   
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ชนิด รูปแบบ ความคงทนและความเปนพิษของสารฆาศัตรูพืชและสัตว 
การใช การเสื่อมสลายและการสะสมในสิ่งแวดลอม ความตานทานของศัตรูพืชและ
สัตว ผลกระทบดานอ่ืน ๆ ของสารฆาศัตรูพืชและสัตว 

Types, forms, persistence and toxicity of pesticides.  Usage, 
degradation and accumulation in the environment.  Resistance of 
pests. Other effects of pesticides.  
 

   516 330  สภาวะแวดลอมของบรรยากาศ           3(3-0-6) 
(Atmospheric Environment) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

องคประกอบและลักษณะเฉพาะของบรรยากาศ การแบงชั้นบรรยากาศ 
อุตุนิยมวิทยา ผลกระทบของความผันผวนของบรรยากาศตอระบบนิ เวศ 
ปรากฏการณเรือนกระจก การเกิดรอยรั่วของโอโซน ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาท่ีใช
อธิบายการกระจายและการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในบรรยากาศ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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 required.  
 

  516 336  มลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน         3(2-2-5) 
(Noise Pollution and Vibration) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน แนวคิดและหลักการ
ปองกันและการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมือและ
อุปกรณท่ีใชในการตรวจวัด จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับมลพิษทาง
เสียงและความสั่นสะเทือน 

Physical properties of sound and vibration.  Concepts and 
principles of preventing and controlling noise pollution and vibration. 
Measuring equipment and devices. Ethics and laws related to noise 
pollution and vibration.  
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  516 337  ทรัพยากรพลังงาน                3(3-0-6) 
(Energy Resource) 
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

แหลงกําเนิดและการใชทรัพยากรพลังงาน  ผลกระทบของการใชพลังงาน
ตอสิ่งแวดลอม การตรวจติดตามการใชพลังงาน  พลังงานสะอาด กฎหมายและ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของการจัดการพลังงาน  

Energy sources and usages.  Impacts of energy usage on the 
environment.  Energy audit.  Clean energy.  Laws and regulations 
related energy management. 

 

  516 350  มลพิษทางน้ําและการควบคุม            3(3-0-6) 

(Water Pollution and Controls)   

วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

   แหลงกําเนิด  สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางน้ํา  แนวทางและ
หลักการในการปองกันและควบคุมมลพิษทางน้ํา   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา   แบบจําลองทางคณิตศาสตรเก่ียวกับคุณภาพน้ําและการทํานายคุณภาพน้ํา
เพ่ือการควบคุมมลพิษทางน้ํา  ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดและการ
นําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนเพ่ือลดน้ําเสีย  การออกแบบข้ันพ้ืนฐาน  การเลือก
ระบบ การควบคุม  การตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบําบัด
น้ําเสีย  การบําบัดและการกําจัดน้ําเสียทางกายภาพ เคมี และ ชีวภาพ  การบําบัด
และการกําจัดกากตะกอน   จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุม
มลพิษทางน้ํา 
  Sources, causes and impacts of water pollution. Principles and 
concepts for prevention and control of water pollution. Water quality 
monitoring.   Water quality modeling and prediction for water 
pollution control.  Examples of cleaner technology and wastewater 
utilization applications for wastewater reduce.   Basic design and 
system selection.  Operation control and maintenance of collection 
and wastewater treatment systems.  Physical, chemical and biological 
treatments and disposal of wastewater.  Sludge treatment and 
disposal. Ethics and laws related to water pollution control. 
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516 351  การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย          4(2-6-4) 
     (Water and Wastewater Quality Analysis) 

วิชาบังคับกอน : 513 231 เคมีวิเคราะห 1 
      516 200 มลพิษทางสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

เทคนิคการเก็บตัวอยาง การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําและน้ําเสีย การควบคุมคุณภาพในการ
วิเคราะห 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Sampling techniques.  Physical, chemical and biological 

methods for water quality analysis.  Water and wastewater quality 
monitoring. Quality control of analyses.  

Field trips required. 
 

  516 361  การมีสวนรวมของชุมชนกับส่ิงแวดลอม          3(3-0-6) 
      (Public Participation and the Environment) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ท่ีมาและวัตถุประสงค บันไดของการมีสวนรวมของชุมชน หลักเกณฑ

สําหรับการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ แบบจําลองของเวบเลอร วิธีการและเทคนิค 
การมีสวนรวมชุมชนในกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย อุปสรรคและความทาทาย 
กรณีศึกษา 

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  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย           3(3-0-6) 
(Occupational Health and Safety) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

สุขภาพของบุคคลท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ แนวคิด
ท่ัวไปของพิษวิทยาทางอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การ
จําแนกชนิดของโรคท่ีเกิดจากการทํางาน สาเหตุท่ีทําใหเกิดโรค โดยเนน  มลพิษ
ทางอากาศ องคประกอบทางกายภาพและภาวะความเครียดเนื่องจากสภาพการ
ทํางาน การปองกันและควบคุมอันตรายท่ีมีผลตอสุขภาพ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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 required. 
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  516 381   ปฏิบัติการอาชีวอนามัย              1(0-3-0) 
(Occupational Health Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : * 516 380 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
        * อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 380  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

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

 

  516 382   การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม             3(3-0-6) 

(Environmental Sanitation) 

วิชาบังคับกอน :  (1) 084 102 สิ่งแวดลอม มลพิษ และพลังงาน    

      หรือ    (2) 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ  

หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพ ระบาดวิทยา การปรับปรุงสภาพ แวดลอมตามหลักสุขาภิบาล เชน การ

ควบคุมพาหะนําโรค การกําจัดมูลฝอย น้ําสะอาดและการบําบัดน้ําเสีย การ

สุขาภิบาลอาหาร ท่ีพักอาศัย ท่ีพักผอนหยอนใจและโรงพยาบาล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Principles of environmental sanitation and problems related 

to human health. Epidemiology. 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 required.   
     

  516 383  ปฏิบัติการการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม          1(0-3-0) 
(Environmental Sanitation Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : * 516 382 การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
        * อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 382 การสุขาภิบาล 
      สิ่งแวดลอม 

Experiments related to the contents in 516 382 Environmental 
Sanitation. 
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  516 390  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม           3(3-0-6) 
(Environmental Impact Assessment)   
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีมาและความหมายของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เกณฑท่ัวไปของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กฎหมายและ
กฎระเบียบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของไทย วิธีการศึกษา และ การ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การกําหนดขอบเขต 
การประเมิน และวิเคราะหนัยสําคัญผลกระทบสิ่งแวดลอม เกณฑกําหนดมาตรการ
ปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมชุมชน 
การปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และการประเมินผลการดําเนินโครงการตามรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม และสุขภาพ 

Ethics. Background and connotation of Environmental Impact 
Assessment (EIA). General criteria of EIA. EIA laws and regulations of 
Thailand.  Methods of environmental and health impact study and 
report preparation.  Scoping, Assessment and Evaluation of 
environmental impact.  Criteria of environmental mitigation and 
monitoring measures.  Public participation.  Performance of 
environmental mitigation and monitoring measures.  Post 
environmental and health impact statement evaluation. 

 

  516 391  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาส่ิงแวดลอม         3(3-0-6) 

(English for Environmental Students) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ไวยากรณเชิงปฏิบัติ การเขียนชีวประวัติและบทความวิจัย การสรางเว็บ

เพจสวนบุคคล การสื่อสารทางโทรศัพท การสัมภาษณ การนําเสนองานวิจัย การ

แนะนําการศึกษาตอ  

Practical grammar.  Curriculum vitae and research article 

writing.  Personal webpage creation.  Telephone communication. 

Interview.  Research presentation.  Introduction to post-graduated 

study. 
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  516 410  เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
      (Cleaner Technology and Environmental Management) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 
สมดุลมวลสารและพลังงาน แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด การประยุกต

และการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีใชกันอยูใน
ปจจุบัน กฎหมายและกฎระเบียบทางสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา  

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Material and energy balance. Concepts of cleaner technology. 

Applications and auditing of cleaner technology. Current standards of 
environmental management system.  Environmental laws and 
regulations. Case studies. 

Field trips required. 
 

  516 411  การประเมินวัฏจักรชีวิต             3(3-0-6) 
      (Life Cycle Assessment) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 
การคิดแบบวัฏจักรชีวิต กรอบวิธีการของการประเมินวัฏจักรชีวิตตาม

มาตรฐาน ISO การกําหนดเปาหมายและขอบเขต การวิเคราะหบัญชีรายการ การ
วิเคราะหผลกระทบ การแปลความหมาย การประยุกตการประเมินวัฏจักรชีวิต
สําหรับผลิตภัณฑหรือบริการ ชุดโปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิตและฐานขอมูล 
กรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Life Cycle Thinking. Life Cycle Assessment (LCA) methodology 

framework according to ISO standards.  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 required. 
 

  516 420  พิษวิทยาส่ิงแวดลอม               3(3-0-6) 
(Environmental Toxicology) 
วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ       

สารเคมีในสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและระบบนิเวศ หลักเบื้องตน 
แนวคิดและวิธีการศึกษาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม  ผลกระทบของสารพิษตอระบบ
ชีวภาพ 

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  นิเวศพิษวิทยา                 3(3-0-6) 
(Ecotoxicology) 
วิชาบังคับกอน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

ปญหาภาวะมลพิษในระบบนิเวศ ปจจัยท่ีมีผลตอการกระจาย การ
เคลื่อนยายและการสะสมของมลพิษในเฟสตาง ๆ ของสิ่งแวดลอม  การติดตาม
ผลกระทบท่ีเกิดจากการสะสมมลพิษ 

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. 

 

  516 422  โลหะปริมาณนอยในส่ิงแวดลอม            3(3-0-6) 

(Trace Metals in the Environment) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

การจําแนก แหลงกําเนิดและรูปแบบของโลหะปริมาณนอยในดิน น้ําและ

อากาศ  พันธะทางเคมีและปจจัยท่ีควบคุม  ผลกระทบของโลหะปริมาณนอยตอ

คน สัตว และพืช  คามาตรฐานของโลหะปริมาณนอยในดิน น้ําและอากาศ 

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. 
 

  516 423  ปฏิบัติการโลหะปริมาณนอยในส่ิงแวดลอม        1(0-3-0) 

(Trace Metals in the Environment Laboratory) 

วิชาบังคับกอน :  * 516 422 โลหะปริมาณนอยในสิ่งแวดลอม 

         * อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา  516 422 โลหะปริมาณนอย

ในสิ่งแวดลอม 

Experiments related to the contents in 516 422 Trace Metals 

in the Environment. 
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  516 430  แบบจําลองคุณภาพอากาศ             3(2-2-5) 

        (Air Quality Model) 

วิชาบังคับกอน : 516 230 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

หลักการพ้ืนฐานและลักษณะเฉพาะของแบบจําลองคุณภาพอากาศ ขอมูล

ท่ีตองการสําหรับแบบจําลองคุณภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยาสําหรับแบบจําลอง

คุณภาพอากาศ การประยุกตแบบจําลองคุณภาพอากาศสําหรับการจัดการคุณภาพ

อากาศ 

Fundamental and characteristics of air quality models.  Data 

requirements for air quality models.  Meteorology of air quality 

models.  Applications of air quality models for air quality 

management. 

 

 516 431  การจําลองแบบทางส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน         3(3-0-6) 

      (Basic Environmental Modeling) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

ความรูเบื้องตนในการสรางแบบจําลองการเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนยาย

มลพิษ สมดุลมวลสาร กระบวนการถายเททางกายภาพของสาร การสราง

แบบจําลองอยางงายท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนยายมลพิษใน

สิ่งแวดลอม งานวิจัยทางดานแบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 

Basic concepts in pollutant fate and transport modeling. Mass 

balance. Physical transport of chemicals. Simplified modeling of fate 

and transport of pollutant in environment. Research in environmental 

modeling. 

  516 432  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน      3(3-0-6) 
(Noise Pollution and Vibration Controls) 
วิชาบังคับกอน : 516 336 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน การ
ออกแบบ การใชงาน และการตรวจสอบแกไขอุปกรณหรือเครื่องมือในการควบคุม
เสียงและความสั่นสะเทือน 

Mathematical models related to noise pollution and vibration 
controls. Noise and vibration measurements and evaluations. Design, 
usage and maintenance for noise and vibration control equipment or 
devices.   
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  516 440  การปนเปอนในดินและการฟนฟู            3(3-0-6) 

      (Land Contamination and Remediation) 

วิชาบังคับกอน : 516 240 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม 

ปญหาการปนเปอนในดิน องคประกอบและสมบัติของดินและสาร

ปนเปอน เคมีธรณีชีววิทยาของสิ่งแวดลอมใตผิวดิน การไหลใตผิวดินและการ

เคลื่อนยายของสารปนเปอน เทคโนโลยีการฟนฟูดิน 

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  การบําบัดน้ําและน้ําเสีย              3(3-0-6) 

      (Water and Wastewater Treatment) 

วิชาบังคับกอน :    516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม 

      * 516 351 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย 

      * อาจเรียนพรอมกันได 

แหลงกําเนิดและลักษณะเฉพาะของน้ําและน้ําเสีย กฎหมายและขอบังคับ 

ระบบทอ เครื่องสูบน้ําและบอพักน้ํา การวัดอัตราการไหลของน้ํา  ปฏิบัติการหนวย

บําบัดทางกายภาพ  กระบวนการหนวยบําบัดทางเคมี  และกายภาพ-เคมี    

จุลินทรียและโครงสรางประชากรจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางชีวภาพ  

กระบวนการหนวยบําบัดทางชีวภาพ  การบําบัดและกําจัดกากตะกอน  การ

ออกแบบ การเลือกระบบ และการควบคุมระบบ กรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Sources and characteristics of water and wastewater.  Laws 

and regulations. Sewer system. Pump and sump. Flow measurement. 

Physical unit operations.  Chemical and physiochemical unit 

processes. Structure of microbial in biological wastewater treatment. 

Biological unit processes.  Sludge treatment and disposal.  Design, 

system selection and operation control. Case Studies. 

Field trips required. 
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  516 451  การนําน้ํากลับมาใชใหมและการปรับน้ํามาใช       3(3-0-6) 
(Water Reuse and Reclamation) 
วิชาบังคับกอน : 516 350 มลพิษทางน้ําและการควบคุม 
      516 351 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา และน้ําเสีย 

จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมมลพิษทางน้ํา แนวคิด
และหลักการจัดการนําน้ํากลับมาใชใหม เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือลดน้ําเสีย การ
ออกแบบข้ันพ้ืนฐานและเลือกระบบ การควบคุม การตรวจสอบและบํารุงรักษา
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดเพ่ือปรับสภาพน้ําเสีย การนําน้ําเสียกลับมาใช
ประโยชน 

Ethics, laws and regulations for water pollution control. 
Concepts and principles of water reuse and recycling.  Clean 
technologies for wastewater reduction.  Basic design and selection 
system.  Operation control, investigation and maintenance of 
collection and wastewater reclamation systems.  Wastewater reuse 
and recycling. 

 

  516 452  การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงช้ีทางชีวภาพ      3(3-0-6) 

      (Water Quality Monitoring Using Bioindicators) 

เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

แนวคิดและวิธีการในการใชตัวบงชี้ทางชีวภาพสําหรับการเฝาระวัง

คุณภาพน้ํา ตัวอยางสิ่งมีชีวิตท่ีเปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา  กรณีศึกษา 

Concepts and method of using bioindicators for monitoring 

water quality. Examples of bioindicators. Case studies. 
 

  516 453  ปฏิบัติการการเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงช้ีทางชีวภาพ   1(0-3-0) 

      (Water Quality Monitoring Using Bioindicators Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : *516 452 การเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ 

      *อาจเรียนพรอมกันได 

การทดลองท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 516 452 การเฝาระวัง

คุณภาพน้ําโดยใชตัวบงชี้ทางชีวภาพ 

Experiments related to the contents in 516 452 Water Quality 

Monitoring Using Bioindicators. 
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 516 460  เศรษฐศาสตร กฎหมาย และนโยบายส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 

(Environmental Economics, Laws and Policy) 

วิชาบังคับกอน :  516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ 

หลักเศรษฐศาสตร การวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม การประเมินโครงการ

โดย ใช ห ลั ก เศ รษ ฐศาสต รสิ่ งแวดล อม  น โยบ ายของรั ฐ ในการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวคิดพ้ืนฐานและโครงสรางของกฎหมาย

สิ่งแวดลอม บทบาทของกฎหมายสิ่งแวดลอมในการควบคุมมลพิษและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม กรณีศึกษา  

Principles of economics.  Analyzing environmental problems. 

Evaluating projects based on environmental economics.  National 

policies on natural resources and environmental conservation. 

Fundamental concepts and structure of the environmental laws. 

Roles of the environmental laws in pollution control and 

environmental conservation. Case studies. 
 

  516 470  จุลชีววิทยาของมลพิษ              3(3-0-6) 
(Pollution Microbiology) 
วิชาบังคับกอน : (1) 084 102 สิ่งแวดลอม มลพิษ และพลังงาน    
     หรือ    (2) 516 200 มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ  

บทบาทของจุลินทรียในการกอใหเกิดมลพิษ จุลินทรียท่ีจัดเปนสารมลพิษ 
การยอยสลายสารมลพิษโดยจุลินทรีย การประยุกตจุลินทรียกับปญหาสิ่งแวดลอม
  Role of microbes in generating pollution.  Microbes as 
pollutants.  Pollutants degradation by microbes.  Applications of 
microbes to environmental problems. 

 
 

   516 481  เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม         2(2-0-4) 
       (Selected Topics in Environmental Science) 
       เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

เรื่องท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Topics of current interest in environmental science.  
Field trips required. 
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  516 490  การประเมินผลกระทบและความเส่ียงตอสุขภาพ       3(3-0-6) 
         (Health Risk and Impact Assessment) 

วิชาบังคับกอน : 516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กฎหมาย ท่ี เก่ียวของกับความเสี่ ย งต อสุ ขภาพ  ความสัม พันธ กับ

กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ระบาดวิทยา โครงการพัฒนาในกลุม
เสี่ยง รูปแบบของสารพิษจากโครงการพัฒนา การประเมินผลกระทบและความ
เสี่ยงตอสุขภาพและการจัดการ แบบจําลองท่ีเก่ียวของ 

Laws related to health risk.  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 : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโดยไดรับความ
เห็นชอบจากภาควิชา   

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

 

  516 493  โครงงานวิจัย                 3(1-6-2) 
(Research Project)   

      เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    
ศึกษาหรือวิจัยในหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภายใตการ

แนะนําของอาจารยในภาควิชา  จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับนักวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม  

Study or research on topics of interest in environmental 
science under the supervision of departmental staff.  Morals and 
Ethics for environmental scientist. 

 
 
 
 
 
 
 



254 

 

   516 495  การฝกงาน              1(ไมนอยกวา 150 ช่ัวโมง)  
(Practical Training)  
เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

 วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U  
การฝกปฏิบัติงานในโรงงาน สถาบันหรือชุมชนทองถ่ินท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากภาควิชา  
Practical training in a factory, institute or local community by 

consent of the department. 
 

  516 496  การประเมินความเส่ียงตอระบบนิเวศ         3(3-0-6) 
(Ecological Risk Assessment) 
วิชาบังคับกอน : 516 390 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธของโครงขายการวิเคราะหสิ่งแวดลอม การสํารวจ เก็บ
ตัวอยาง และวิเคราะหองคประกอบของระบบนิเวศ การกลั่นกรองท่ีมาและ
ลักษณะเฉพาะของสารมลพิษตอระบบนิเวศ การวิเคราะหการสัมผัส/การ
ตอบสนอง การวิเคราะหความเสี่ยงทางนิเวศ ระบาดวิทยาทางนิเวศ การวิเคราะห
จุดยุติ แบบจําลองเชิงแนวคิด แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร การจัดการความเสี่ยง
ทางนิเวศและการสื่อสาร การติดตามตรวจสอบ จริยธรรมในการจัดการความเสี่ยง
ทางนิเวศ 

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    การฟนฟูส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน                                         3(3-0-6) 
       (Sustainable Environmental Remediation) 

เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ปญหาการปนเปอนในสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการบําบัด การวางแผนการ

ฟนฟูท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ กรณีศึกษา 
Environmental contamination problems.  Treatment 

technologies.  Remediation plans taking into consideration the 
impacts on the environment, society and economy. Case studies. 
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