
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1. หลกัสูตร 

        3.1.1. จํานวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า  136  หน่วยกติ 

        3.1.2. โครงสร้างหลกัสูตร 

                                โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคลอ้งกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�    

 

     ก. หมวดวชิาศึกษาทั�วไป                                ไม่น้อยกว่า                  30 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่นอ้ยกวา่                    6   หน่วยกติ 

2) กลุ่มวิชาภาษา      ไม่นอ้ยกวา่                    9  หน่วยกติ 

3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์     ไม่นอ้ยกวา่                    6  หน่วยกติ 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกว่า        9  หน่วยกติ 
 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                      100  หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชาแกน 52 หน่วยกติ 

 2) กลุ่มวิชาเอกบงัคบั                                            

 3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 

   4) กลุ่มวชิาวิทยาการจดัการ 

   5) กลุ่มวชิาปฏิบตัิการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

29 

6 

6 

7 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า                        6    หน่วยกติ             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกติ 

     1)  กลุ่มวชิาแกน                                    52 
หน่วยกิต 

4011301 ฟิสิกสท์ ั�วไป 1  

General Physics I  

3(2-2-5) 

4011302 ฟิสิกสท์ ั�วไป 2 

General Physics II 

3(2-2-5) 

4021101 เคมีท ั�วไป 1 

General Chemistry I 

3(2-2-5) 

4022101 เคมีท ั�วไป 2 

General Chemistry II 

3(2-2-5) 

4031108 ชีววิทยาทั�วไป   

General  Biology  

3(3-0-6) 

4031109 ปฏิบตัิการชีววิทยาทั�วไป  

General  Biology  Laboratory 

1(0-3-2) 

4061101 พื�นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม 

Environmental Science Foundation 

3(2-2-5) 

4062204 เคมีสิ�งแวดลอ้ม  

Environmental  Chemistry 

3(2-2-5) 

4063209 เคมีวิเคราะห์คุณภาพนํ� าและนํ� าเสีย   

Water and Wastewater  Chemistry   

2(1-2-3) 

4063605 ปฏิบตักิารเคมีวิเคราะห์คุณภาพนํ� าและนํ� าเสีย  

Water and Wastewater  Chemistry  Laboratory 

1(0-3-2) 

4063404 กฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม 

Environmental Law  

2(2-0-4) 

4064201 จุลชีววทิยาสิ�งแวดลอ้ม 

Environmental Microbiology 

3(2-2-5) 

4064406 หลกัและวิธีการทางอนามยัสิ�งแวดลอ้ม 

Environmental Health Approach 

3(2-2-5) 

4064425 การใชแ้ผนที�เพื�อการจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

Map for Environmental Management 

3(2-2-5) 

4064426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื�องตน้สาํหรับนกัสิ�งแวดลอ้ม 

Introduction to Geographic Information System for 

Environmental Scientists  

3(2-2-5) 

4064901 สมัมนาสิ�งแวดลอ้ม 

Seminar in Environment  

1(0-2-1) 



4064902 การวิจยัสิ�งแวดลอ้ม 

Research in Environmental  

3(0-6-3) 

4092603 คณิตศาสตร์ประยกุต ์  

Applied Mathematics 

3(3-0-6) 

4064415 สถิติและระเบียบวิธีวิจยัทางสิ�งแวดลอ้ม  

Environmental Statistics and Research Methodology 

3(2-2-5) 

4061105 วิทยาศาสตร์โลกทั�งระบบ  

Earth System Science 

3(2-2-5) 

  
 

        2) วชิาเอกบังคบั                                                                    29         หน่วยกติ 

4063420 สิ�งแวดลอ้มกบัการพฒันา 

Environmental and Development 

3(3-0-6) 

 

                                  3) วชิาเอกเลอืก           เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า                                     6      หน่วยกติ 

4061107 นิเวศวิทยาสาํหรับนกัสิ�งแวดลอ้ม   

Ecology for Environmental Scientists 

3(2-2-5) 

4061102 นิเวศวิทยามนุษย ์

Human Ecology 

3(2-2-5) 

4061201 มลพิษทางอากาศ  

Air Pollution 

3(2-2-5) 

4061204 มลพิษทางดิน  

Soil Pollution 

3(2-2-5) 

4063407 การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 

Environmental Analysis and Impact Assessment 

3(2-2-5) 

4063417 การจดัการลุ่มนํ� า 

Watershed  Management 

3(2-2-5) 

4063413 เทคโนโลยทีางอนามยัสิ�งแวดลอ้ม  

Environmental Health Technology 

2(1-2-3) 

4064404 การดูแลและควบคุมระบบบาํบดันํ� าเสีย 

Wastewater Treatment Operations and Processes 

3(2-2-5) 

4062208 มลพิษและการควบคุม 

Pollution and Pollution Control 

3(4-0-8) 

4061202 มลพิษทางนํ� า                                                                3(2-2-5) 

Water Pollution 



4061203 มลพิษทางเสียง  

Noise Pollution 

2(1-2-3) 

4061402 ป่าไมแ้ละการอนุรกัษ ์

Forest  and  Conservation 

3(2-2-5) 

4063408 การกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล 

Solid Wastes and Disposal  

3(2-2-5) 

4063415 การสาํรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

Environmental Quality Survey and Monitoring  

3(2-2-5) 

4063416 การควบคุมมลพษิทางเสียงและความสั�นสะเทือน 

Noise Pollution and Vibration Control  

2(1-2-3) 

4063425 คุณภาพนํ� าและนํ� าเสีย  

Water and Wastewater Quality 

3(3-0-6) 

4063501 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

Natural Resources and Environmental Management 

3(3-0-6) 

4064427 แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ดา้นสิ�งแวดลอ้ม  

Environment Mathematical Model 

3(2-2-5) 

4064409 การวางแผนการใชป้ระโยชน์ที�ดิน 

Land Use Planning 

3(2-2-5) 

4064418 การจดัการคุณภาพนํ� า  

Water Quality Management 

3(3-0-6) 

4064419 การจดัการของเสียอนัตราย 

Hazardous Wastes Management 

3(3-0-6) 

            

4063105 พลงังานกบัสิ�งแวดลอ้ม 

Energy and Environmental 

 3(2-2-5) 

4063403 ระบบมาตรฐานการจดัการสิ�งแวดลอ้ม  

Environment Management System 

3(3-0-6) 

 

 

 4) กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ           6      หน่วยกติ 
 

3561101 องคก์ารและการจดัการ 

Organization and Management 

 3(3-0-6) 

4062301 เศรษฐศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม 

Environmental Economics 

 3(3-0-6) 

   

 

5) กลุ่มวชิาปฏบิตัิการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                          7      หน่วยกติ 



4063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 

สิ�งแวดลอ้ม    

Preparation for Professional Practice in  

Environmental Science    

  2(90) 

4064802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวทิยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม  

Professional Practice  in Environmental Science    

5(250) 

 

 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี                      ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกติ 

 

      เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชาที�เคยเรียน

มาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชา 

    * หมายเหตุ วิชา 4064802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม ให้ลงทะเบียนเรียนใน

ระดบัชั�นปีที� 3 ภาคฤดูร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) หมวดวชิาเฉพาะ 

 

3561101  องค์การและการจัดการ                                           3(3-0-6)                       

Organization and Management 

 

ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารธุรกจิทั�วไป การวางแผน การจดัสายงานหลกัเกณฑแ์ละ 

แนวคิดในการจดัต ั�งองคก์ารธุรกจิ ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกจิ หลกัการบริหารและหนา้ที�สาํคญัของฝ่าย

บริหารทุกๆดา้น ในแงก่ารวางแผนการจดัคนเขา้ทาํงาน การสั�งการ การจูงใจคนทาํงาน การควบคุมปฏิบตัิงานตา่งๆ 

ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที�ต ั�งไว ้

 

3561204  ความรู้เบื �องต้นเกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิ                    3(3-0-6)         

  Introduction to Business Operation 

   

  ลกัษณะพื�นฐานของธุรกจิประเภทต่างๆ และองคป์ระกอบที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก ่การ

จดัการ การบญัชี การเงิน การตลาด การบริหารบคุคล การบริหารสาํนกังาน ซึ�งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกจิ

ประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกจิ  ตลอดจนศึกษาปัญหาที�เก ี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกจิตลอดจน

จรรยาบรรณของนกัธุรกจิ 

          

4011301  ฟิสิกส์ทั�วไป 1       3(2-2-5) 

  General Physics  I 

 

การวดัและความแม่นยาํในการวดั สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื�อนที�ในลกัษณะต่าง ๆ  

โมเมนตมัและกฎการเคลื�อนที� แรง และผลของแรง งาน กาํลงั และพลงังาน การเคลื�อนที�ฮาร์มอนิก การเคลื�อนที�

แบบคลื�น คลื�นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณ์ความร้อน อุณหพลศาสตร์ โดยจัดให้มีการสาธิตและ                 

การทดลองตามความเหมาะสม 

 

4011302  ฟิสิกส์ทั�วไป 2       3(2-2-5) 

General Physics  II 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4011301 ฟิสิกส์ทั�วไป 1 

 

ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศกัยไ์ฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม  

กฎของเคอร์ชอฟป์ แรงลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอนัเนื�องจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื�อนไฟฟ้าเหนี�ยวนํา สารแม่เหล็ก 

การแกว่งกวดัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื�นกล แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสมัพทัธ

ภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม กมัมนัตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายตวัของนิวเคลียส 

 



4021101  เคมทีั�วไป 1       3(2-2-5) 

General Chemistry I 

            มวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ  พนัธะเคมีเบื�องตน้ คุณสมบตัิของของแข็ง

ของเหลว  จลนพลศาสตร์เบื�องตน้ (Kinetics) สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก เคมีนิวเคลียร์ เบื�องตน้ 

 

4022101  เคมทีั�วไป 2       3(2-2-5) 

General Chemistry  II 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4021101  เคมีท ั�วไป 1 

              ความรู้เบื�องต ้นเก ี�ยวกบัเคมีอินทรียไ์ฮบริไดเซชันของอะตอมคาร์บอน พันธะในสารประกอบ

อินทรีย ์การเรียกชื�อและสมบตัิของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรียท์ี�มีหมู่ฟังกช์ั�นนัลชนิดเดียว เช่น 

แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัสารประกอบอะโร

เมติก อาหาร สารอาหาร การทดสอบอาหาร และความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัสภาวะแวดลอ้ม 

4031108  ชีววทิยาทั�วไป       3(3-0-6) 

General  Biology 

วิวฒันาการของสิ�งมีชีวิต  เซลล์และเนื�อเยื�อ  การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต                      

การจาํแนกประเภทของสิ�งมีชีวิต  การสังเคราะห์แสง  การหายใจระดับเซลล์  การขนส่งและการคายนํ� า  สมดุล

ภายในเซลล์  การทาํงานของระบบต่างๆ  พนัธุศาสตร์ 

 

4031109  ปฏิบตัิการชีววทิยาทั�วไป      1(0-3-2) 

General   Biology   Laboratory  

ปฏิบตัิการที�สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชาชีววิทยาทั�วไป 

 

4061101  พื�นฐานทางวทิยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Environmental Science Foundation 

                ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ ในประเด็นสิ�งแวดลอ้ม 

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณสมบตัิของสิ�งแวดลอ้ม ระบบนิเวศและสมดุลธรรมชาต ิและความสมัพนัธ์ของมนุษยก์บั

สิ�งแวดลอ้ม สิ�งแวดลอ้มกบัการพฒันา ในประเด็นวกิฤตการณ์ทางสิ�งแวดลอ้ม ยทุธศาสตร์การพฒันา และ           

การพฒันาอยา่งย ั�งยนื มลพิษทางสิ�งแวดลอ้ม ในประเด็นมลพิษและสารพิษ มลพษิทางนํ� า  มลพิษจากขยะ/กากของ

เสีย มลพษิทางดิน มลพษิทางอากาศ และมลพษิทางเสียง  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม และแนวทาง

การอนุรักษ์ ในกรณีปัญหาสิ�งแวดลอ้ม สถานการณ์สิ�งแวดลอ้ม  แนวทางแกไ้ข ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  

 

 

 

 



4061102  นิเวศวทิยามนุษย์       3(2-2-5) 

Human Ecology 

                           ความหมายของประชากร ทรัพยากร สิ�งแวดลอ้ม ปัญหาทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มกบัการกาํหนด

ประชากร ความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรกบัระบบนิเวศ ศึกษาปัญหาวิธีการแกปั้ญหาของมนุษย ์มลภาวะในสงัคม

มนุษย ์ ผลกระทบของวกิฤตการณ์ดา้นพลงังาน  การเมือง ปัญหาในทางเศรษฐกจิและสงัคมตอ่ระบบนิเวศของ

มนุษย ์สาเหตแุละผลกระทบของความเสื�อมโทรม คุณภาพสิ�งแวดลอ้มการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 

4061201  มลพิษทางอากาศ                    2(1-2-3) 

Air Pollution 

             ลกัษณะและแหล่งมลภาวะอากาศ  มาตรฐานการควบคุมมลภาวะอากาศ สารมลพษิที�เป็นแกส๊ 

และอนุภาค การวดัและการเกบ็ตวัอยา่งสารมลพษิในอากาศ การสาํรวจแหล่งมลภาวะอากาศ  

วิธีควบคุม บาํบดั กาํจดัมลพษิทางอากาศ 

 

4061202  มลพิษทางนํ�า       3(2-2-5) 

Water Pollution 

วฎัจกัรและการใชน้ํ� า แหล่งนํ� าบนพื�นโลก ลกัษณะ และสมบตัิของนํ� า ภาวะนํ� าเสียและ 

ผลกระทบ มาตรการป้องกนัความควบคุม และแกไ้ขมลพษิ ในแหล่งนํ� าศกึษาวิธีการปรับปรุงและ 

บาํรุงรักษาแหล่งนํ� า 

 

4061203  มลพิษทางเสียง 2(1-2-3) 

 Noise Pollution 

  ชนิดและแหล่งที�กอ่ให้เกดิเสียงรําคาญ การแพร่กระจายของเสียงและดชันีชี� วดั ผลกระทบของมลพษิทาง

เสียงต่อสุขภาพ มาตรการในการป้องกนั บรรเทา และการควบคุมเหตุรําคาญ จากเสียงดว้ยเทคโนโลยแีละกฎหมาย 

 

4061204  มลพิษทางดนิ       3(2-2-5) 

Soil  Pollution 

             กาํเนิดและโครงสร้างของดิน ความหมายของมลพษิทางดิน สาเหตุและปัญหาต่าง ๆ ที�ทาํให้ดิน

เกดิมลพิษ ผลกระทบที�มีตอ่สิ�งแวดลอ้ม การป้องกนัควบคุมและการแกไ้ขมลพษิของดิน 

 

 

 

 

 



4061402  ป่าไม้และการอนุรักษ์      3(2-2-5) 

Forest  and  Conservation 

    ความหมาย ความสาํคญัและประโยชน์ของป่าไม ้การจาํแนกป่าไมข้องประเทศไทย ปัญหาที�เกดิ

กบัทรัพยากรป่าไม ้ กฎหมายเกี�ยวกบัป่าไม ้ การอนุรักษ์และการจดัการป่าไม ้

 

 

4062204  เคมสิี�งแวดล้อม 3(2-2-5) 

  Environmental  Chemistry 

 ความหมายและขอบเขตของเคมีสิ�งแวดล้อม องค์ประกอบทางเคมี และสารมลพิษทางอากาศ 

ลกัษณะที�สาํคญัของนํ� าและสารมลพิษทางนํ� า มลพิษจากอุตสาหกรรม มลพิษทางเกษตร มลพิษทางรังสีและความ

ร้อน ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม การป้องกนัและแกไ้ข 

 

4062301 เศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environmental Economics 

 ความสัมพ ันธ์ระหว่างสิ�งแวดล้อมกบัเศรษฐกจิ โดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

บทบาทของเศรษ ฐศาสตร์ต่อการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสิ� งแวดล้อม  เศรษ ฐศาสตร์ว่ าด้วยการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุมมลพิษ นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมมลพิษ โครงการและมาตรการ        

ต่าง ๆ ที�เก ี�ยวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

 

4092603 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

 Applied Mathematics 

 คณิตศาสตร์เบื�องตน้พีชคณิตเชิงเสน้ว่าด้วยเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ การแกส้มการ โดยใช้

เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต ์แคลคูลสัเบื�องตน้ว่าดว้ย ลิมิต ความต่อเนื�อง การหาอนุพนัธ์แบบต่าง ๆ ค่าสูงสุด และคา่

ต ํ�าสุด และการอินทิเกรตแบบต่างๆ 

 

4063105  พลงังานกบัสิ�งแวดล้อม      3(2-2-5) 

Energy and Environment 

ความสาํคญัของพลงังานต่อชีวิต ต่อระบบนิเวศและต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  

พลงังานในอาหาร  สถานการณ์และวิกฤตการณ์ พลงังานของโลก ผลกระทบของการใชพ้ลงังานต่อสิ�งแวดลอ้ม การ

ใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังาน  นโยบายพลงังานของประเทศไทย 

 

 

 

 

 



 

4063404  กฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อม     2(2-0-4) 

Environmental Law 

ประวตัิ ความเป็นมา ความสาํคญั นโยบายและขอ้กาํหนด การออกกฎหมายเก ี�ยวกบั 

สิ�งแวดลอ้มของประเทศไทยและต่างประเทศ พระราช-บญัญตัิ พระราชกาํหนด    กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และบญัญตัิ

ต่าง ๆ ทางดา้นสาธารณสุข แรงงาน อุตสาหกรรม สิ�งแวดลอ้ม อาชีวอนามยั   

ความปลอดภยัและกฎหมายอื�น ๆ  ที�เก ี�ยวขอ้ง 

 

4063407  การวเิคราะห์และการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Environmental Analysis and Impact Assessment 

 สภาวการณ์และการเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดล้อม การประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบต่อ

สิ�งแวดลอ้มทั�งทางกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกจิ สงัคม การสรุป รวบรวมสาเหตุและตวัการที�ทาํให้เกดิ         การ

เปลี�ยนแปลง และผลกระทบและเสนอวิธีการแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4063408  การกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล  3(2-2-5) 

 Solid Wastes and Disposal 

  การจาํแนกชนิดของขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล แหล่งกาํเนิด ระบบการจดัเกบ็ และการขนส่ง เทคโนโลยี

การบาํบดัและการกาํจดั ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม กฎเกณฑต์่างๆที�เก ี�ยวขอ้ง การติดตามตรวจสอบ การวางแผน

ป้องกนัและการจดัการ การนาํกลบัมาใชใ้หม่ การฟื� นฟูแหล่งปนเปื� อน กรณีศึกษา 

 

4063415  การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental Quality Survey and Monitoring  

  การติดตามตรวจสอบมลพิษในสิ�งแวดลอ้ม การกระจายและการเคลื�อนยา้ยของสารมลพษิในสิ�งแวดลอ้ม  

เทคนิคการเกบ็ตวัอยา่งสารมลพิษในสิ�งแวดลอ้มในดิน นํ� าผวิดินและนํ� าใตดิ้น และอากาศ  วิธีการมาตรฐานในการ

วิเคราะห์สารมลพิษ การแปลผล และการคาดการณ์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 

 

4063416  การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั�นสะเทือน 2(1-2-3) 

 Noise Pollution and Vibration Control 

 ลกัษณะทางกายภาพของเสียง ระบบการไดย้นิ ผลกระทบของมลพิษทางเสียง แหล่งกาํเนิดของ

ความสั�นสะเทือนและผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสิ�งแวดล้อม  เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางเสียงและความ

สั�นสะเทือน 

 

 

 

 



4063417 การจัดการลุ่มนํ�า                                                  3(2-2-5) 

            Watershed  Management 

             ลุ่มนํ� าและความคดิเก ี�ยวกบัลุ่มนํ� า โครงสร้างของทรพัยากรลุ่มนํ� าและสมดุลทางนิเวศวิทยา 

หลกัการจดัการลุ่มนํ� าเพื�อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและอตัราการไหลของนํ� า การควบคุมและป้องกนั          การ

พงัทลายของดิน อุทกภยั ความแห้งแลง้ และมลพษิในพื�นที�ลุ่มนํ� า การพฒันาแหล่งนํ� าเสื�อมโทรมของพื�นที�ลุ่มนํ� า 

ความรู้เบื�องตน้ในการสาํรวจและวิเคราะห์ลุ่มนํ� า เพื�อวางแผนจดัการลุ่มนํ� า 

 

4063420  สิ�งแวดล้อมกบัการพัฒนา      3(3-0-6) 

Environment and Development 

ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ�งแวดลอ้มศึกษากบัการพฒันา ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม ผลกระทบของ    

การพฒันาที�มีตอ่คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม การวางแผนดา้นสิ�งแวดลอ้ม เพื�อลดความขดัแยง้ระหว่างการพฒันากบั การ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 

4063425 คุณภาพนํ�าและนํ�าเสีย 2(2-0-4) 

 Water and Wastewater Quality 

 แนวคิดพื�นฐานทางดา้นปริมาณวิเคราะห์ ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของนํ� าและนํ� าเสีย 

มาตรฐานคุณภาพนํ� าและนํ� าทิ�ง การเกบ็และเกบ็รักษาตวัอยา่งนํ� า การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของนํ� าและนํ� าเสีย เช่น 

ความขุ่น สี พี-เอช การนาํไฟฟ้า สภาพกรด สภาพด่าง ความกระดา้ง คลอรีนตกคา้ง คลอไรด์ ออกซิเจนละลายนํ� า บี

โอดี ซีโอดี  

 

4063501  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม       2(1-2-3) 

Natural Resources  and Environmental Management 

  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ วิธีผสมผสานการจดัการทรัพยากรอยา่งเป็นระบบ 

ศึกษาหลกัการวิเคราะห์ และการจดัการระบบสิ�งแวดลอ้ม สาํรวจรวบรวมขอ้มูลและศึกษาผลกระทบเพื�อ         การ

วางแผนแกปั้ญหาสิ�งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การจดัการและพฒันาแบบย ั�งยนื 

 

4064201 จุลชีววทิยาสิ�งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental Microbiology 

 ชนิดของจุลินทรียใ์นสิ�งแวดล้อม จุลินทรียใ์นอาหาร นํ� า ดิน และการสุขาภิบาลอิทธิพลของ

จุลินทรียต์่อสิ�งแวดลอ้มและการควบคุมแกไ้ข จุลินทรียก์บัอุตสาหกรรม ประโยชน์และโทษของ 

จุลินทรีย ์

 

 

 

 



4064404  การดูแลและควบคุม ระบบบําบัดนํ�าเสีย 3(2-2-5) 

 Wastewater Treatment Operations and Processes 

 ประเภทของระบบบาํบดันํ� าเสียที�ใชใ้นประเทศ  การรวบรวมนํ� าเสียเขา้ระบบการเกบ็ตวัอย่างนํ� า

เสีย  การวิเคราะห์นํ� าในระบบบาํบดั  การประเมินประสิทธิภาพของระบบบาํบดั การดูแลควบคุมระบบบาํบดันํ� าเสีย

แบบเลี� ยงตะกอน (Activated sludge) ผงัระบบนํ� าทิ�ง พื�นฐานวิชาว่าดว้ยการไหล 

 

4064406  หลกัและวธิีการทางอนามยัสิ�งแวดล้อม 3(2-2 -5) 

 Environmental Health Approach  

 นิยาม ขอบเขต และแนวคิดทางอนามยัสิ�งแวดลอ้ม ความเขา้ใจพื�นฐานเก ี�ยวกบับุคคลและสังคม 

ความตอ้งการของมนุษย ์พฤติกรรมดา้นสุขภาพอนามยั การเรียนรู้และการจูงใจ โครงสร้างสงัคม ทฤษฏีและวิธีการ

พฒันาชุมชนทั�วไป องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อโครงการพฒันาดา้นสุขภาพอนามยั 

 

4064409 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที�ดนิ 3(2-2-5) 

 Land Use Planning 

 ความหมาย ความสําค ัญของการใช้ประโยชน์ที� ดิน สภาพ การใช้ที� ดินในประเทศไทย 

การจาํแนกและหลกัการจาํแนกสมรรถนะที�ดิน หลกัการใชท้ี�ดินและอื�นๆ การวางแผน การใชป้ระโยชน์ที�ดิน เน้น

กจิกรรมการใชท้ี�ดินในประเทศไทยเป็นสาํคญั 

4063801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม  2(90) 

Preparation for Professional Practice in Environmental Science 

              กจิกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในดา้นการรับรู้ 

ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติแรงจูงใจ และคุณลกัษณะ

ที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทาํในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ�งเก ี�ยวขอ้งกบังานในวิชานั�น ๆ 

 

4064802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม   5(250) 

Professional Practice  in Environmental Science    

              ฝึกปฏิบตัิงานหรือจดัทาํโครงการ ศกึษาเฉพาะในชุมชน โดยให้มีการรวบรวมขอ้มูล ศึกษาสภาพ

ปัญหา วิเคราะห์และแสดงความสามารถในทางสร้างสรรคท์ี�จะคลี�คลายปัญหาทางดา้นสิ�งแวดลอ้มดว้ยตนเอง แลว้

จดัทาํเป็นรายงานเสนอต่ออาจารย ์และผูน้าํในชุมชน 

 

4064417 การประเมนิสถานะภาพสิ�งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental existing Assessment 

             ความสําคญัของการวิเคราะห์สิ�งแวดล้อม กระบวนการและขั�นตอนการวิเคราะห์ประเมิน

สถานะภาพสิ�งแวดลอ้ม สิ�งแวดลอ้มในโรงงานและบริเวณโรงงาน ปัจจยัที�ทาํให้เกดิโรค หรืออันตรายต่อสุขภาพ

อนามยัของคนงาน และประชาชนบริเวณใกลโ้รงงาน รวมทั�งวิธีวิเคราะห์เพื�อหามาตรการควบคุม ป้องกนั และ

แกไ้ข 



4064418 การจัดการคุณภาพนํ�า 3(3-0-6) 

 Water Quality Management 

 ลกัษณะของระบบทรัพยากรนํ� า การวางแผนและการประเมินแผนการจดัการนํ� า วตัถุประสงค์ใน

การวางแผนพัฒนาระบบทรัพยากรนํ� า ระบบอ่างเกบ็นํ� า ระบบการใช้นํ� าและส่งนํ� า ระบบทรัพยากรนํ� า 

อเนกประสงคข์นาดใหญ่และซบัซอ้น ระบบนํ� าใตดิ้น ระบบคุณภาพนํ� า แบบจาํลองระบบลุ่มนํ� า 

 

4064419  การจัดการของเสียอนัตราย 3(3-0-6) 

 Hazardous Wastes Management 

 ลักษ ณะทางฟิสิกส์และเคมีของมูลฝอย ระบบเกบ็และขนถ่ายมูล  ฝอย กระบวนการ 

กาํจดัมูลฝอย การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทาํปุ๋ ย การลดปริมาณและการนํามูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ ประเภทและลกัษณะของของเสียอนัตราย พิษวิทยา กระบวนการบาํบดั การปรับเสถียรภาพ และการ

ทาํให้แขง็ตวั การกาํจดัโดยการฝังกลบ การเผา การฟื� นฟูสภาพที�ดิน 

 

4064901  สัมมนาสิ�งแวดล้อม          1(0-2-1) 

Seminar  in  Environment 

ศึกษา คน้ควา้และวจิยัขั�นพื�นฐานทางดา้นสิ�งแวดลอ้มเสนอเป็นรายงาน 

 

 

4064902  การวจิัยสิ�งแวดล้อม            3(0-6-3) 

Environmental  Research 

การเสนอรายงานเก ี�ยวกบัปัญหาทางสิ�งแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยแีละสิ�งประดิษฐ ์

ใหม่ ๆ แนวความคิด ผลงาน ขอ้มูล หรือสภาพการเปลี�ยนแปลงในสงัคมที�อาจจะมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตและ

สุขภาพอนามยัของมนุษย ์โดยการศึกษาและคน้ควา้จากแหล่งต่าง ๆ แลว้นาํมาอภิปราย เพื�อประโยชน์ในการศึกษา

เพิ�มเติม หรือนาํไปประยกุตใ์ชต้่อไป 

4064415 สถิติและระเบียบวธิีวจิัยทางสิ�งแวดล้อม                                                           3(2-2-5) 

  Environmental  Statistics and Research  Methodology 

            แนวคดิและกระบวนการ และวิทยาระเบียบวิธีวิจยัทางสิ�งแวดลอ้ม และสถิติศาสตร์ หลกัมูลการวิจยั 

การพิจารณาปัญหาการวิจยั การเฟ้นหาและเลือกหัวขอ้ที�ทาํวิจยัได ้การคน้ควา้หาขอ้มูลเพื�อสนบัสนุนการอธิบาย

ปัญหาในเบื�องตน้ การทบทวนเอกสารที�เหมาะสม การวางแผนการวิจยั การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการ

วิจยั การกาํหนดสมมติฐานการวิจยั รูปแบบวิธีวจิยัและเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง การเกบ็

รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนขอ้เสนอโครงร่างการวิจยั การเขียนรายงาน การวิจยั เอกสารอา้งอิง

และเรื�องที�เก ี�ยวขอ้ง และการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล วิธีการนาํเสนอผลการวจิยั หลกัมูลสถิติสิ�งแวดลอ้มที�ใชใ้นการวจิยั

ทางสิ�งแวดลอ้มไดแ้ก ่สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน อนัประกอบดว้ย              การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐานเก ี�ยวกบัค่าเฉลี�ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสมัพนัธอ์ยา่งง่าย 



4063209               เคมวีเิคราะห์คุณภาพนํ�าและนํ�าเสีย                                                              2(1-2-3) 

Water and Wastewater  Chemistry   

หลกัการและทฤษฎี ความเขา้ใจพื�นฐานของเคมีเชิงคุณภาพและปริมาณ การอธิบายและใช ้

ขอ้มูลคุณภาพนํ� าทิ�งทางกายภาพและทางเคมี เช่น สี ความขุ่น บีโอดี และความสมัพนัธ์ทางกายภาพ เคมี และ

สิ�งมีชีวิต 

 

4063605  ปฏิบตัิการเคมวีเิคราะห์คุณภาพนํ�าและนํ�าเสีย    1(0-3-2) 

Water and Wastewater  Chemistry  Laboratory 

  การเกบ็ตวัอยา่ง การวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ และเคมี วิธีการประเมินค่า

คุณภาพนํ� าและผลกระทบตอ่สิ�งมีชีวิต   

 

4061105  วทิยาศาสตร์โลกทั�งระบบ      3(2-2-5) 

Earth System Science 

การเชื�อมโยงความสมัพนัธ์ การพึ�งพาอาศยัซึ�งกนัและกนัของระบบสิ�งแวดลอ้มต่างๆ ดิน นํ� า  

บรรยากาศ และสิ�งมีชีวติ ที�เป็นองคป์ระกอบหลกัของโลกทั�งระบบเขา้ใจปรากฎการณ์ธรรมชาติที�เกดิขึ�นบนโลก 

เช่น ภาวะโลกร้อน ภยัแลง้ นํ� าท่วม แผน่ดินถล่ม ฯลฯ ผลการเปลี�ยนแปลงและการเสียสมดุลของความสมัพนัธ์ของ

องคป์ระกอบต่างๆของโลก 

 

4063404  ระบบมาตรฐานการจัดการสิ�งแวดล้อม    3(3-0-6)  

  Environment Management System 

  แนวคิดและองคป์ระกอบของระบบมาตรฐานการจดัการสิ�งแวดลอ้ม วตัถุประสงค์ข ั�นตอนและ

ปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินการจดัทาํระบบ ขอ้กาํหนดทั�วไป การจดัระบบ การเฝ้าระวงัและตรวจสอบระบบการ

จดัการ 

 

4063413  เทคโนโลยีทางอนามยัสิ�งแวดล้อม     2(1-2-3) 

Environmental Health Technology 

             หลกัการและเทคนิคในการจดัการ การปรับปรุง และพฒันา สภาพแวดลอ้มของที�อยูอ่าศยั ระบบ

สาธารณูปโภค และการบริการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามหลกัพื�นฐานสุขาภิบาล ปลอดภยัต่อสุขภาพและเหมาะสมตอ่การ

ใชป้ระโยชน์ของแต่ละบุคคลๆ ในสงัคม ศึกษาคน้ควา้ และทดลองเพื�อการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาทางดา้นอนามยั

สิ�งแวดลอ้มในลกัษณะต่าง ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 



4062208                มลพิษและการควบคุม 3(4-0-8) 

Pollution and Pollution Control 

ความหมาย ประเภท สาเหตุ ผลกระทบของมลพษิสิ�งแวดลอ้ม สถานการณ์สิ�งแวดลอ้มโลก  

สถานการณ์สิ�งแวดลอ้มไทย หลกัการควบคุม การป้องกนั เทคโนโลยกีารบาํบดั และการกาํจดัมลพิษสิ�งแวดลอ้ม 

เทคโนโลยสีะอาด 

 

4064425  การใช้แผนที�เพื�อการจัดการสิ�งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Map for Environmental management 

  ประวตัิ หลกัการพื�นฐานดา้นการอ่านแผนที� การสาํรวจขอ้มูลภาคสนาม การเขียนและจดัทาํแผน

ที� การใชแ้ผนที�ในการจดัการทรัพยากรและ มลพษิสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงการฝึกปฏิบตัิเกบ็ขอ้มูลและตรวจสอบ

ภาคสนาม  

  

4064426  ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เบื �องต้นสําหรับนักสิ�งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Introduction to Geographic Information System for Environmental Scientists    

ความรู้เก ี�ยวกบัภมิูสารสนเทศโดยทั�วไป องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

แผนที�และการอ่านแผนที� แบบจาํลองขอ้มูลภมิูศาสตร์ แหล่งขอ้มูล ภูมิสารสนเทศ การรับรู้จากระยะไกล ระบบหา

พิกดัตาํแหน่งบนพื�นโลกดว้ยดาวเทียม การประมวลผลขอ้มูลภูมิสารสนเทศการประยกุตร์ะบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ การแสดงผลขอ้มูลภูมิสารสนเทศภูมิ ความถูกตอ้งของขอ้มูล แนวโนม้ของพฒันาการของภูมิสารสนเทศ 

 

4064427  แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ด้านสิ�งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Environment Mathematical Model 

  ประวตัิความเป็นมา หลกัการ วิธีการ และการนาํไปใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ในงานจดัการ

สิ�งแวดลอ้ม ดา้นอากาศ ดา้นเสียง ความสั�นสะเทือน ดา้นนํ� า ดา้นการจดัการทรพัยากรและการควบคุมมลพิษ  

 

 

4061107  นิเวศวทิยาสําหรับนักสิ�งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Ecology for Environmental Scientists 

  ระบบนิเวศวิทยาแหล่งนํ� า และนิเวศวิทยาบนบกโดยศึกษาโครงสร้าง องคป์ระกอบ หมุนเวียน

สสารและถ่ายเทพลงังาน การเปลี�ยนแปลงแทนที� การแพร่กระจาย และความสมัพนัธ์ระหว่างสิ�งมีชีวิตกบั

สิ�งแวดลอ้มระดบัต่าง ๆ ในแหล่งนํ� า และป่าไม ้ศกึษาการใชเ้ครื�องมือและอุปกรณ์ในการเกบ็ตวัอยา่งทางนิเวศวิทยา 

การตรวจวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่าง  ๆ

 


