
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ิงแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืน 

ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ วทิยาศาสตรบณัฑิต (ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื) 

ช่ือยอ่ วท.บ. (ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Bachelor of Science (Environment for Sustainability) 

ช่ือยอ่ B.Sc. (Environment for Sustainability)

ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื เป็นหลกัสูตรท่ีมีการเช่ือมโยงของศาสตร์ท่ีเป็น

พหุวิทยาการดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการส่ิงแวดลอ้มเนน้การสร้างบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะการท างานจริง และทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการส่ือสาร 
และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือน าไปใชใ้นการแกไ้ข ป้องกนั และจดัการปัญหาดา้นมลพิษและส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตห้ลกัการและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ท่ีสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงในโลก      
ยคุใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสงัคม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว และสามารถศึกษาทางดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีความสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ขอ้ก าหนดทางวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพในดา้นการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
การควบคุมและป้องกันมลพิษทั้ งในสถานประกอบการ ชุมชน เมือง ทั้ งรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
มุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน พร้อมมีความรู้พ้ืนฐานอยา่งเพียงพอในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือสามารถเขา้สู่ตลาดงาน
สากลและสร้างงานเองได ้นอกจากน้ียงัเป็นหลกัสูตรท่ีใหค้วามส าคญัต่อการจดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการ
เรียนรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง และสามารถประยกุตใ์ชท้กัษะเหล่าน้ีในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตวั
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ประยกุตก์ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการแกปั้ญหาเชิงระบบอยา่งย ัง่ยนื 
PLO2 น าทกัษะเชิงปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มไปใชใ้นสถานการณ์จริงบนพ้ืนฐานทางวชิาการ 
PLO3 ส่ือสารและน าเสนอความรู้ทางส่ิงแวดลอ้มไดต้รงตามวตัถุประสงคโ์ดยใชภ้าษาและส่ือท่ีเหมาะสม 
PLO4 แสดงออกถึงความสามารถท างานดว้ยตนเองและร่วมกบัผูอ่ื้นไดต้ามบทบาทและหนา้ท่ีไดอ้ยา่งลุล่วง 
PLO5 แสดงออกถึงการมีจิตส านึกสาธารณะ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ และความรับผิดชอบต่อสงัคม  



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  142 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30   หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
   Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                รายวชิาเลือก                      2 หน่วยกติ 
และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ี ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต  
935-018 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4)    
 Science in Daily Life  
935-019 เคมีรอบตวัเรา        2((2)-0-4)    
 Chemistry around Us 
935-020 ภาษาองักฤษวชิาการ       2((2)-0-4)    
 Academic English  
935-021   การฟังและพดูภาษาจีน       2((2)-0-4)    
 Chinese Listening and Speaking Skills    
935-022 การเขียนภาษาจีน         2((2)-0-4)                                                        
 Chinese Writing Skills 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ      2((2)-0-4)    
 Speaking Techniques and Personality Development  
935-024 การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาองักฤษ       2((2)-0-4)    
 English Story Telling 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 
935-027 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          2((2)-0-4)                                         
 Law in Daily Life  
935-028   เอเชียศึกษา         2((2)-0-4)          
 Asian Studies  
 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ  99 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  40 หน่วยกติ 
921-013 ฟิสิกส์  3((3)-0-6) 
 Physics   
921-014 ปฏิบติัการฟิสิกส์  1(0-3-0) 
 Physics Laboratory    
932-010 ชีววทิยาพ้ืนฐาน 1  3((3)-0-6) 
 Basic Biology I  
932-011 ปฏิบติัการชีววทิยาพ้ืนฐาน 1  1(0-3-0) 
 Basic Biology Laboratory I  
932-012 ชีววทิยาพ้ืนฐาน 2  3((2)-3-4) 
 Basic Biology II  
934-012 คณิตศาสตร์ 1  3((3)-0-6) 
 Mathematics I  
934-013 คณิตศาสตร์ 2  3((3)-0-6) 
 Mathematics II  
934-015 สถิติและการประยกุต ์  3((3)-0-6) 
 Statistics and Application  
937-013 เคมีอินทรีย ์  3(3-0-6) 
 Organic Chemistry  
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์  1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory   
937-015 เคมีวเิคราะห์   3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry  
937-016  ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์  1(0-3-0) 
 Analytical Chemistry Laboratory    
937-019 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
 Biochemistry  
937-020 ปฏิบติัการชีวเคมี  1(0-3-0) 
 Biochemistry Laboratory    
937-023 เคมี 1  3(3-0-6) 
 Chemistry I  
937-024 ปฏิบติัการเคมี 1  1(0-3-0) 
 Chemistry Laboratory I  
937-025 เคมี 2  3(3-0-6) 
 Chemistry II  
937-026 ปฏิบติัการเคมี 2  1(0-3-0) 
 Chemistry Laboratory II 
  



2.2 กลุ่มวชิาวชิาชีพ   59 หน่วยกติ 
-วชิาชีพบังคบั   50 หน่วยกติ  
923-210 เคมีส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Chemistry   
923-211 ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื  3((3)-0-6) 
 Sustainable Ecological and Environmental System    
923-212 การจดัการส่ิงแวดลอ้มเชิงระบบอยา่งย ัง่ยนื   3((3)-0-6) 
 Environmental Management with Sustainable System Approaches   
923-213 จริยธรรมวชิาชีพในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  1((1)-0-2) 
 Ethics in Environmental Management  
923-310 ขอ้บงัคบัวธีิการวจิยัทางส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environment Research Methodology   
923-311 สมัมนาทางส่ิงแวดลอ้ม  1(0-2-1) 
 Environmental Seminar   
923-312 การวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   3((2)-3-4) 
 Environmental Quality Analysis   
923-313 เทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด  3((3)-0-6) 
 Cleaner Technology  
923-314 ชุดวชิามลพิษทางน ้ าและเทคโนโลยบี าบดัน ้ าเสีย   6((5)-3-10) 
 Module: Water Pollution and Wastewater Treatment Technology  
923-315 ชุดวชิามลพิษอากาศและการควบคุมมลพิษทางอากาศ  6((5)-3-10) 
 Module: Air Pollution and Air Pollution Control  
923-316 ชุดวชิาขยะมูลฝอยและเทคโนโลยกีารบ าบดัขยะมูลฝอย  6((5)-3-10) 
 Module: Solid Waste and Solid Waste Treatment Technology  
923-317 การจดัการสารเคมีอนัตรายและกากของเสียอนัตราย  3((3)-0-6) 
 Hazardous Chemicals and Hazardous Waste Management  
923-420 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Impact Assessment  
925-329 เศรษฐศาสตร์ สงัคม การเมืองและนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
 Socio-Economic, Political and Policy Aspects of Environmental Management   
932-455 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3((2)-3-4) 
 Environmental Microbiology  
-วชิาชีพเลือก  9 หน่วยกติ 
 (1) กลุ่มวชิาความถนัดทางวชิาชีพส่ิงแวดล้อม   
923-318 เทคโนโลยกีารบ าบดัของเสียอนัตราย   3((3)-0-6) 
 Hazardous Waste Treatment Technology    
923-319 ชุดวชิาของเสียอนัตรายและเทคโนโลยกีารจดัการของเสียอนัตราย 6((5)-3-10) 
 Module: Hazardous Waste and Hazardous Waste Management Technology  
  



 (2) กลุ่มวชิาด้านการจดัการมลพษิ   
923-330 การน าของเสียมาใชป้ระโยชน์   3((3)-0-6) 
 Waste Recovery and Recycling   
923-331 เทคโนโลยชีีวภาพทางส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Biotechnology  
923-332 มลพิษทางเสียงและความสัน่สะเทือน  3((3)-0-6) 
 Noise and Vibration Pollution  
923-333 ทรัพยากรดินและมลพิษทางดิน  3((3)-0-6) 
 Soil Resources and Soil Pollution  
923-334 ชุดวชิาการจดัการและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสัน่สะเทือน  6((5)-3-10) 
 Module: Noise and Vibration Pollution Control and Management  
923-430 วศิวกรรรมการประปา  3((2)-3-4) 
 Water Supply Engineering  
923-431 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสัน่สะเทือน   3((3)-0-6) 
 Noise and Vibration Pollution Control  
 (3) กลุ่มวชิาด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม/ส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม  
923-340 การจดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง  3((3)-0-6) 
 Urban Environmental Management  
923-341 การบริหารงานและการวางแผนทางส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Administration and Planning  
923-342 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  3((3)-0-6) 
 Natural Resources Management  
923-343 การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  3((3)-0-6) 
 Climate Change  
923-344 การจดัการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6) 
 Environmentally Friendly Management  
923-345  การเกษตรกรรมและการจดัการ   3((3)-0-6) 
 Agriculture and Management 
923-440 การประเมินความเส่ียงทางส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Risk Assessment  
923-441 การจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม  3((3)-0-6) 
 Industrial Environmental Management   
923-442 ชุดวชิาการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองอยา่งย ัง่ยนื  6((5)-3-10) 
 Module: Sustainable Urban Environmental Management  
923-443 ชุดวชิาการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื  6((5)-3-10) 
 Module: Sustainable Industrial Environmental Management  
923-444 ชุดวขิาการจดัการส่ิงแวดลอ้มการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื   6((5)-3-10) 
 Module: Sustainable Agricultural Environmental Management   
 



923-445 ชุดวชิาการประเมินและการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 6((5)-3-10) 
 Module: Environmental Impact Assessment and Monitoring  
923-446 หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม    1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Environmental Management   
925-305 กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 Environmental Laws  
934-480 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  3((2)-2-5) 
 Geo-informatic Systems for Environmental Management   
 (4) กลุ่มวชิาด้านพลงังาน และสุขภาพ  
923-350 การประหยดัพลงังาน   3((3)-0-6) 
 Energy Saving  
923-360 พิษวทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Toxicology  
923-361 อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Health  
923-450 การจดัการพลงังาน  3((3)-0-6) 
 Energy Management  
923-451 ชุดวชิาการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังาน  6((5)-3-10) 
 Module: Energy Conservation and Energy Management  
923-460 ชุดวชิาการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ  12((10)-6-20) 
 Module: Environmental and Health Impacts Assessment  
924-411 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ    3((3)-0-6) 
 Health Impact Assessment     
-กลุ่มวชิาฝึกงานและโครงงานหรือสหกจิศึกษา  7 หน่วยกติ 
นกัศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหน่ึง  
 แผนฝึกงานและโครงงานนักศึกษา  7 หน่วยกติ 
923-380 ฝึกงานทางส่ิงแวดลอ้ม  2(0-6-0) 
 Practical Training in Environment    
923-481 โครงงานนกัศึกษาทางส่ิงแวดลอ้ม 1  1(0-3-0) 
 Student Project in Environment I  
923-482 โครงงานนกัศึกษาทางส่ิงแวดลอ้ม 2  4(0-12-0) 
 Student Project in Environment II  
 แผนสหกจิศึกษา  7 หน่วยกติ 
923-483 สหกิจศึกษา 1  1((1)-0-2) 
 Co-operative Study I  
923-484 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0)  
 Co-operative Study II 
 
 



3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
 932-010  ชีววทิยาพ้ืนฐาน 1      3((3)-0-6) 
 932-011  ปฏิบติัการชีววทิยาพ้ืนฐาน 1     1(0-3-0) 
 934-012  คณิตศาสตร์ 1      3((3)-0-6) 
 935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
 935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 
 935-xxx  รายวชิาทางสุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)    1((1)-0-2) 
 937-023  เคมี 1       3(3-0-6) 
 937-024  ปฏิบติัการเคมี 1      1(0-3-0) 
    รวม       19((17)-6-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 932-012  ชีววทิยาพ้ืนฐาน 2       3((2)-3-4) 
 934-013  คณิตศาสตร์ 2      3((3)-0-6) 
 935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
 935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก     2((2)-0-4) 
 935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
 935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
 935-xxx  รายวชิาทางสุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)    1((1)-0-2) 
 937-025  เคมี 2       3(3-0-6) 
 937-026  ปฏิบติัการเคมี 2      1(0-3-0) 
    รวม       19((17)-6-34) 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 921-013  ฟิสิกส์       3((3)-0-6) 
 921-014  ปฏิบติัการฟิสิกส์      1(0-3-0) 
 923-210  เคมีส่ิงแวดลอ้ม       3((3)-0-6) 
 923-211  ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื   3((3)-0-6) 
 932-455  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม     3((2)-3-4) 
 934-015  สถิติและการประยกุต ์     3((3)-0-6) 
 935-002  รู้รอด ปลอดภยั      1((1)-0-2) 
 937-013  เคมีอินทรีย ์      3(3-0-6) 
 937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์     1(0-3-0) 
    รวม       21((18)-9-36) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
 923-212  การจดัการส่ิงแวดลอ้มเชิงระบบอยา่งย ัง่ยนื   3((3)-0-6) 
 923-213  จริยธรรมวชิาชีพในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   1((1)-0-2) 
 935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ     2((2)-0-4) 
 935-007  สนุกคิด       2((2)-0-4) 
 935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
 937-015  เคมีวเิคราะห์       3(3-0-6) 
 937-016   ปฏิบติัการเคมีวเิคราะห์     1(0-3-0) 
 937-019  ชีวเคมี       3(3-0-6) 
 937-020  ปฏิบติัการชีวเคมี      1(0-3-0) 
    รวม       19((17)-6-34) 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง))  
 923-312  การวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม     3((2)-3-4) 
 923-313  เทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด     3((3)-0-6) 
 923-315  ชุดวชิามลพิษอากาศและการควบคุมมลพิษทางอากาศ  6((5)-3-10) 
 923-316  ชุดวชิาขยะมูลฝอยและเทคโนโลยกีารบ าบดัขยะมูลฝอย  6((5)-3-10) 
 925-329  เศรษฐศาสตร์ สงัคม การเมืองและนโยบายดา้นการจดัการ  3((3)-0-6) 
   ส่ิงแวดลอ้ม  
    รวม       21((18)-9-36) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 923-310  ขอ้บงัคบัวธีิการวจิยัทางส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6) 
 923-311  สมัมนาทางส่ิงแวดลอ้ม     1(0-2-1) 
 923-314  ชุดวชิามลพิษทางน ้ าและเทคโนโลยบี าบดัน ้ าเสีย    6((5)-3-10) 
 923-317  การจดัการสารเคมีอนัตรายและกากของเสียอนัตราย  3((3)-0-6) 
 xxx-xxx  วชิาชีพเลือก      3((x)-y-z) 
 xxx-xxx  วชิาชีพเลือก      3((x)-y-z) 
 935-0xx  วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป      2((x)-y-z) 
    รวม       21((x)-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 
แผนฝึกงานและโครงงานนักศึกษา 
 923-380  ฝึกงานทางส่ิงแวดลอ้ม     2(0-6-0) 
    รวม       2(0-6-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนฝึกงานและโครงงานนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 923-420  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6) 
 923-481  โครงงานนกัศึกษาทางส่ิงแวดลอ้ม 1    1(0-3-0) 
 xxx-xxx  วชิาชีพเลือก      3((x)-y-z) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี       3((x)-y-z) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี       3((x)-y-z) 
 935-029  ชีวติท่ีดี        3((3)-0-6) 
    รวม       16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 923-482  โครงงานนกัศึกษาทางส่ิงแวดลอ้ม 2    4(0-12-0) 
    รวม       4(0-12-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 923-420  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6) 
 923-483  สหกิจศึกษา 1      1((1)-0-2) 
 xxx-xxx  วชิาชีพเลือก      3((x)-y-z) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี       3((x)-y-z) 
 xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี       3((x)-y-z) 
 935-029  ชีวติท่ีดี        3((3)-0-6) 
    รวม       16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง)  
 923-484  สหกิจศึกษา 2      6(0-40-0) 
    รวม       6(0-40-0) 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO1 ประยุกต์กระบวนการทาง
วิ ท ย าศ าสต ร์ ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง กับ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการแกปั้ญหาเชิง
ระบบอยา่งย ัง่ยนื 

1. การเรียนการสอนแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน
2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning
โดยการก าหนดโจทยปั์ญหาจากสถาการณ์ปัจจุบนั
และร่วมกนัหาแนวทางการแกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้
จากการเรียน
3. การจดัการเรียนท่ีมุ่งเนน้ใหเ้ป็นการเรียนการสอน
แบบ WIL เช่น การรับโจทย์วิจัยจากหน่วยงาน
การบรรยายจากวิทยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
หรือมีประสบการณ์ตรง
4. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/สถานท่ี
จริง

1. การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3
2. การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน
3. แบบทดสอบ/แบบประเมิน

PLO2 น าทกัษะเชิงปฏิบติัการทาง
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มไปใชใ้น
สถานการณ์จริงบนพ้ืนฐานทาง
วชิาการ 

1. การจัดการเรียนให้เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็น
Active Learning โ ด ย ก า ร เ น้ น ปั ญ ห า ท่ี ต้ อ ง
ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการเรียนแบบเป็นระบบ
2. ส่งเสริมใหมี้การเรียนดว้ยการแสวงหาความรู้ของ
ตวัผูเ้รียนเอง เช่น การคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ
เช่น อินเตอร์เน็ต บทความทางวิชาการ เอกสาร
งานวจิยั
3. มีการฝึกปฏิบติัในระหวา่งเรียน

1. การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3
2. การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน
3. แบบทดสอบ/แบบประเมิน
4. การประเมินจากพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานจริง

PLO3 ส่ือสารและน าเสนอความรู้
ท า ง ส่ิ ง แวดล้อมได้ตร งตาม
วตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษาและส่ือ
ท่ีเหมาะสม 

1. การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียน
เพื่อฝึกฝนการส่ือสาร โตต้อบและสรุปแนวคิดใน
ดา้นวชิาการท่ีถูกตอ้ง
2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นรูปแบบ  WIL
บูรณาการความรู้จากชั้นเรียนกบัประสบการณ์การ
ท างาน
3. จดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น
Active Learning เน้นการโตต้อบ การน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน
4. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง
5. ส่งเสริมการเรียนดว้ยการแสวงหาความรู้ของตวั
ผูเ้รียนเอง เช่น การให้ท ารายงาน การน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน

1. การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3
2. การประเมินร่วมกันของหลักสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO4 แสดงออกถึงความสามารถ
ท างานด้วยตนเองและร่วมกับ 
ผูอ่ื้นไดต้ามบทบาทและหนา้ท่ีได้
อยา่งลุล่วง 

1. ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม ผ่านการฝึก
ปฏิบติัในระหวา่งเรียน 
2. จดัการเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning 
3. การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 

1. การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3 
2. การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
3. แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
4. การประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงออกในการท างานของตนเอง 
และร่วมกบัผูอ่ื้น 

PLO5 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี
จิตส านึกสาธารณะจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

1. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การสอน 
2. ใช้การสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสให้
นกัศึกษามีการตั้งค  าถามหรือตอบค าถาม หรือแสดง 
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรมใน
ชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในชั้ น เ รี ยนและนอกชั้ น เ รี ย น ท่ี
เ ก่ี ย วข้อ งทางด้าน คุณธรรมและ
จริยธรรมและการช่วยเหลือผูอ่ื้น  
 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำส่ิงแวดล้อมเพ่ือควำมยัง่ยืน 

921-013  ฟิสิกส์  3((3)-0-6) 
Physics 

 เวกเตอร์และสเกลาร์ การเคล่ือนท่ีใน 1 มิติ และ 2 มิติ แรงและกฎการเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน วตัถุแข็ง
เกร็ง การสั่นและคล่ืน ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า แสง เสียง  นิวเคลียร์ และ
ฟิสิกส์ยคุใหม่  

 Vector and scalar; motion in 1 dimension and 2 dimensions; forces and motion's laws; work and energy; 
rigid body; vibration and waves; fluid; heat and thermodynamic; electricity; magnetism; electromagnetism; light; sound; 
nuclear and modern physics 

921-014  ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์  1(0-3-0) 
Physics Laboratory 

 การวดัและหน่วย กราฟและสมการ การตกอย่างอิสระของวตัถุภายใตแ้รงโน้มถ่วงการแกว่งของลูกตุ ้ม
นาฬิกาอย่างง่าย พลงังานศกัย ์ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะของวตัถุความเคน้ความเครียดของวสัดุ การน าความร้อน 
คุณสมบติัของก๊าซ ความหนืดของของเหลวความตึงผิวของของเหลว เสียง 

Measurement and unit; graph and equation; free fall; simple pendulum; potential energy; density and 
specific gravity of materials; stress and strain of materials; heat conduction; properties of gas; viscosity of fluid; surface 
tension of fluid; sound 

923-210   เคมส่ิีงแวดล้อม  3((3)-0-6) 
Environmental Chemistry 

 สมบติัทางเคมีและกายภาพของมวลสารในธรรมชาติและจากการใชง้านของมนุษย ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม การเกิดและปฏิกิริยาของสสารต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีปรากฏในน ้ า อากาศ และดิน องคค์วามรู้ทางเคมีท่ีใชใ้นการ
จดัการของเสีย การลดของเสีย การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  

Chemical and physical properties of mass in natural and man-made forms in both industrial and 
agricultural environment; formation and reaction of elements in water, air and soil; chemistry knowledge in waste 
management and reducing or reusing of waste 

923-211   ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมเพ่ือควำมยัง่ยืน 3((3)-0-6) 
Sustainable Ecological and Environmental System 

 ความหมายของส่ิงแวดลอ้มและระบบส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศของน ้ าจืด น ้ าเคม็ น ้ ากร่อย ป่าไม ้ป่าชายเลน 
สตัวป่์า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศเมือง การเปล่ียนแปลง การท าลายและพฒันาการของระบบนิเวศ แนวคิด
ทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และนโยบายในการตดัสินใจการใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนั หรือบรรเทา
ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา  



 
 

 

 

  Definition of environment and environmental systems; Ecosystem of fresh water, sea water, blackish 
water, forest, mangrove, wild life animals, biodiversity, and urban ecosystem; dynamics, destruction and development of 
ecosystem; overview of economic, political and policy aspects of decision making in natural resource and environment 
utilization, sustainable protection and mitigation the impacts of them; organization management for environmental 
management; case study 
 
923-212   กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมเชิงระบบอย่ำงยัง่ยืน  3((3)-0-6) 
  Environmental Management with Sustainable System Approaches 
  ค าจ ากดัความพ้ืนฐานของระบบ การจดัการ แนวคิดและวธีิการเชิงระบบ ทฤษฎีระบบ และการสังเคราะห์ 
(ออกแบบ) ระบบการจดัการเชิงระบบ ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาเชิงระบบท่ี
ย ัง่ยืน BCG Model เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว การประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานของระบบ วิธีการ
เชิงระบบและการจดัการไปใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา คน้หาแนวทางหรือออกแบบระบบ ระบบการจดัการและ/หรือวิธีการ
จดัการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาตรฐานสากล และขอ้ก าหนด (ISO 
14001) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา  
  Definition of systems; principles knowledge of management; systems concepts and approach; systems 
theory, systems synthesis ( systems design) , systems management; environmental management systems, sustainable 
systematic of environment and development; BCG Model: bio economy, circular economy, green economy; applications of 
systems theory, systems approach and systems management to identify significant problems, formulate guidelines, design a 
system, a management system and/ or propose solutions to correct, mitigate or prevent the problems systematically; 
international environmental management system and specification (ISO 14001) ; case study 
 
923-213   จริยธรรมวชิำชีพในกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม 1((1)-0-2) 
  Ethics in Environmental Management 
  แนวคิดและความเช่ือพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและขอ้ก าหนดของวชิาชีพ ความรับผิดชอบ บทบาท หนา้ท่ี และมโนธรรมของการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
  Basic concept and belief influencing sustainable environmental management; differences between ethics 
and code of conduct; responsibility; roles; duty; conscience of environmental management 
 
923-310   ข้อบังคบัวธีิกำรวจิยัทำงส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmental Research Methodology 
  กระบวนการวิจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การตั้งค  าถามวิจยัและสมมติฐาน การออกแบบวิจยัเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการท าวิจยั การวิเคราะห์และ         
การแปลผล การสรุปผลและการเผยแพร่ผลการวจิยั จรรยาบรรณการท าวจิยั  
  Research process for environment; formulating questions and hypotheses; quantitative and qualitative 
research designs; constructing and verifying the quality of research tools; data collection;  statistics used for research; data 
analysis and interpretation; conclusion and research publication; research ethics 
 
 
 



 
 

 

 

923-311   สัมมนำทำงส่ิงแวดล้อม 1(0-2-1) 
  Environmental Seminar 
  การคน้ควา้เอกสารทางวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การน าเสนอและอภิปรายความกา้วหนา้ทางวิชาการของ
ส่ิงแวดลอ้มในเชิงวเิคราะห์ การจดัท ารายงานและน าเสนอต่อท่ีประชุม โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุม  
  Literature review in environment; presentation and discussion with academic analysis on the progress of 
environmental issues; reporting and presentation under approval of supervisors 
 
923-312   กำรวเิครำะห์คุณภำพส่ิงแวดล้อม 3((2)-3-4) 
  Environmental Quality Analysis  
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 923-210 เคมีส่ิงแวดลอ้ม 
  การวิเคราะห์น ้ า น ้ าเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ ดิน ทั้งทางดา้นกายภาพ เคมี และชีววทิยาการวเิคราะห์สารเคมี
อนัตรายต่าง ๆ ในส่ิงแวดลอ้ม การใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์เฉพาะทางในหอ้งวิเคราะห์ปฏิบติัการส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะห์ การประเมินผลวิเคราะห์ในเชิงสถิติ ความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ การควบคุมและการประกันคุณภาพ
หอ้งปฏิบติัการและมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Analysis of physical, chemical and biological characteristics of water, wastewater, solid waste, air 
pollutant and soil; analysis of toxic substances in environment; use of specific analytical tools in environmental laboratory; 
quality control of analysis, statistical analysis of results, laboratory quality assurance and control  and ISO /IEC 17025; work 
integrated learning 
 
923-313   เทคโนโลยกีำรผลติทีส่ะอำด 3((3)-0-6) 
  Cleaner Technology 
  ความหมายและหลักการของเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์ วิธีการใช้เทคโนโลยีสะอาด              
ทั้งกระบวนการตรวจประเมินเบ้ืองตน้และตรวจละเอียด ตวัแปรท่ีตอ้งพิจารณา (ของแขง็ ก๊าซ และของเหลว) ผงักระบวนการ 
เทคโนโลยีท่ีใชง้าน การตรวจสอบ การวิเคราะห์และการดุลของมวลสารและพลงังานในระบบ การผลิต/ด าเนินงาน วตัถุดิบ 
และของเสีย การเปล่ียนรูปผลิตภณัฑ์ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ความรู้สนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นพิษวิทยาและความ
ปลอดภยั การตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ์พลงังาน การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์การออกแบบทาง                    
เศรษฐนิเวศ บทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการมลพิษ และการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบัติการ
เทคโนโลยสีะอาดจากกรณีศึกษา หลกัคิดของการผลิต และการบริโภคท่ีย ัง่ยนื การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Definition of cleaner technology and implementation; method to use cleaner technology both 
preliminary and detail audits, factors to consider ( solid, gas, and liquid) , process flow, commonly available technology, 
inspection, analysis and mass and energy balance in the process, raw materials, waste, product change, economic analysis; 
several supported knowledge, toxicology and safety, environmental quality monitoring, energy conservation, life cycle 
assessment, eco-design; roles and benefit of cleaner technology for pollution/  environmental management; cleaner 
technology assignment from case study; sustainable production and consumption principles; work integrated learning 
 
923-314   ชุดวชิำมลพษิทำงน ำ้และเทคโนโลยบี ำบัดน ำ้เสีย  6((5)-3-10) 

 Module: Water Pollution and Wastewater Treatment Technology  
 แหล่งก าเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษในแหล่งน ้ า แนวทางและหลกัการในการควบคุมและป้องกนั

มลพิษทางน ้ า มาตรฐานคุณภาพน ้ า กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการมลพิษทางน ้ า การค านวณและแบบจ าลองทาง



 
 

 

 

คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุมมลพิษทางน ้ า การออกแบบระบบบ าบัดเบ้ืองตน้ การควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและ
บ ารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบ าบดัน ้ าเสียจากแหล่งน ้ าเสียต่าง ๆ การลดน ้ าเสียท่ีแหล่งก าเนิด เทคโนโลยีในการบ าบดั
น ้ าเสีย ทั้ งทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา การน าน ้ าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน 
  Sources; causes and impacts of water pollution; principles and processes of water pollution control and 
prevention; water quality standard; law for water pollution management; calculation and mathematic models for water 
pollution control; wastewater system design; controlling; monitoring and maintenance of wastewater collecting and 
wastewater treatment systems from several sources; wastewater reduction at source; wastewater treatment technologies 
including physical, chemical and biological methods; wastewater recycling; case study; work integrated learning 
 
923-315   ชุดวชิำมลพษิอำกำศและกำรควบคุมมลพษิทำงอำกำศ  6((5)-3-10) 
  Module: Air Pollution and Air Pollution Control  

  แหล่งก าเนิด ลกัษณะ การแพร่กระจาย และผลกระทบของมลพิษอากาศต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งการจดัการและควบคุมมลพิษทางอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศ     การเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์มลพิษอากาศ 
การออกแบบเบ้ืองตน้ ควบคุม ตรวจสอบแกไ้ขและบ ารุงรักษาระบบระบายอากาศ เทคโนโลยกีารควบคุมและป้องกนัมลพิษ
ทางอากาศ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและควบคุมมลพิษทางอากาศ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิง
บูรณาการกบัการท างาน 
   Source, type, dispersion of air pollution and its effects on human and environment; legislations and 
regulations related to air pollution control; air quality standard; air samplings and air quality measurements;  Basic system 
design, control and maintenance of air ventilation system; technology for control and prevention of air pollution; 
mathematic models related to air pollution management and control; case study; work integrated learning 
 
923-316   ชุดวชิำขยะมูลฝอยและเทคโนโลยกีำรบ ำบัดขยะมูลฝอย 6((5)-3-10) 

  Module: Solid Waste and Solid Waste Treatment Technology  
  ชนิด องคป์ระกอบ และแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ผลกระทบของขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ต่อสุขภาพอนามยัและชุมชน อตัราการเกิดและการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย การเก็บตวัอยา่งและการตรวจวเิคราะห์ขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล การลดปริมาณขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีแหล่งก าเนิด การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ เทคโนโลยใีนการบ าบดั
และก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู การออกแบบเบ้ืองตน้ การควบคุมและบ ารุงรักษา ระบบเก็บกกั รวบรวม เก็บขนขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีก าจดัขยะมูลฝอย กฎขอ้บงัคบั และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการและควบคุมขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

  Types, composition and sources of solid waste and night soil; effects of night soil on human health and 
community; generation rate and prediction of solid waste quantity; sampling and analysis of solid waste and night soil; source 
reduction of solid waste and night soil, recycling and waste utilization; treatment and disposal technology for solid waste and 
night soil; basic design, control and maintenance of solid waste/ night soil storage, collection and transportation systems;  
environmental quality monitoring in disposal sites; laws and regulations related to solid waste management and control; case 
study; work integrated learning 
 
 
 



 
 

 

 

923-317   กำรจดักำรสำรเคมอีนัตรำยและกำกของเสียอนัตรำย 3((3)-0-6) 
  Hazardous Chemicals and Hazardous Waste Management 
  การจ าแนกประเภท ลักษณะและสมบัติของสารเคมีอันตรายและของเสียอันตรายความเป็นพิษ 
แหล่งก าเนิด วิถีทางของเสียอนัตรายในส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบ การลดปริมาณของเสียอนัตราย ระบบการเก็บรวบรวม 
ขนส่ง บ าบดัและก าจดัของเสียอนัตราย การเก็บตวัอยา่งและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอนัตราย กฎขอ้บงัคบัและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและควบคุมของเสียอนัตราย การโตต้อบเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการร่ัวไหลของอนัตราย กรณีศึกษา       
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
  Categories; characterization and properties of hazardous chemicals and hazardous waste; toxicity, 
generation sources; fate of hazardous waste in the environment and effects; reduction of hazardous waste; collection; 
storage; transportation; treatment and disposal of hazardous waste; samplings and analysis of hazardous waste; legislations 
and regulations related to hazardous waste prevention and control; response to the emergency about hazardous waste 
leakage; case study; work integrated learning  
 
923-318   เทคโนโลยกีำรบ ำบัดของเสียอนัตรำย 3((3)-0-6) 
  Hazardous Waste Treatment Technology 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 923-317 การจดัการสารเคมีอนัตรายและกากของเสียอนัตราย 
  เทคโนโลยีการบ าบัดของเสียอนัตรายดว้ยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และความร้อนการฝังกลบอย่าง
ปลอดภยั การออกแบบเบ้ืองตน้ การควบคุม ตรวจสอบแกไ้ขและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัและก าจดัของเสียอนัตราย แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและควบคุม    ของเสียอนัตราย การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Physical, chemical, biological and thermal treatment technologies for hazardous waste, as well as secured 
landfill; basic design; control and maintenance of hazardous waste treatment and disposal system; mathematic models 
related to hazardous waste management and control; work integrated learning 
 
923-319   ชุดวชิำของเสียอนัตรำยและเทคโนโลยกีำรจดักำรของเสียอนัตรำย 6((5)-3-10) 

  Module:  Hazardous Waste and Hazardous Waste Management Technology  
  การจ าแนกประเภท ลกัษณะ และสมบติัของสารเคมีอนัตรายและของเสียอนัตรายความเป็นพิษ แหล่งก าเนิด 
วถีิทางของเสียอนัตรายในส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบ การลดปริมาณของเสียอนัตราย ระบบการเก็บรวบรวม ขนส่ง เทคโนโลยี
การบ าบดัของเสียอนัตรายดว้ยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และความร้อน การฝังกลบอย่างปลอดภยั การออกแบบเบ้ืองตน้      
การควบคุม ตรวจสอบแกไ้ขและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัและก าจดัของเสียอนัตราย การเก็บตวัอยา่งและการตรวจวเิคราะห์ของ
เสียอนัตราย แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและควบคุมของเสียอนัตราย กฎขอ้บงัคบัและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกันและควบคุมของเสียอนัตราย การโตต้อบเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการร่ัวไหลของอนัตราย กรณีศึกษา       
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Categories; characterization and properties of hazardous chemicals and hazardous waste; toxicity, 
generation sources; fate of hazardous waste in the environment and effects; reduction of hazardous waste; collection; storage; 
transportation; Physical, chemical, biological and thermal treatment technologies for hazardous waste, as well as secured 
landfill; basic design; control and maintenance of hazardous waste treatment and disposal system; samplings and analysis of 
hazardous waste; mathematic models related to hazardous waste management and control; legislations and regulations related 
to hazardous waste prevention and control; response to the emergency about hazardous waste leakage; case study;  work 
integrated learning 



 
 

 

 

 
923-330  กำรน ำของเสียมำใช้ประโยชน์ 3((3)-0-6) 
  Waste Recovery and Recycling 
  หลักการทางด้านวิศวกรรมและชีวเคมีเก่ียวกับการน าน ้ าเสีย กากของเสียหรือมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสกดัสารมีค่าจากของเสียดว้ยวิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles in engineering and biochemistry about wastewater, sludge or solid wastes recovery and 
recycling; related technology such as value extraction from waste with physical, chemical and biological methods; impacts 
on environment; economics analysis in waste utilization; case study; work integrated learning 
 
923-331   เทคโนโลยชีีวภำพทำงส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmental Biotechnology 
  ความรู้พ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ และวิวฒันาการของศาสตร์ การประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพใน     
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การบ าบดัของเสียอนัตราย การพ้ืนฟูพ้ืนท่ีปนเป้ือน สารอนัตราย การตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม     
การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและการผลิตพลงังานจากชีวมวล กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ          
การท างาน 
  Fundamentals of biotechnology and its discipline evolution; application of biotechnology for environment 
including hazardous waste treatment, bioremediation; environmental quality monitoring, production of environmental 
friendly product and energy from biomass; case study; work integrated learning 
 
923-332  มลพษิทำงเสียงและควำมส่ันสะเทือน 3((3)-0-6)  
  Noise and Vibration Pollution 
  สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน การรับสัมผัส การจ าแนกประเภท แหล่งก าเนิด 
ผลกระทบ การวดั แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  การประเมินผล ขอ้มูลการวดั การป้องกนัและการควบคุม นโยบายกฎขอ้บงัคบั 
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการควบคุมเสียงและความสัน่สะเทือน 
  Physical property of noise and vibration; exposure; classification; source; impact; measurement; 
mathematical model; assessment; measured data; prevention and control measurement; policies, legislations and regulations 
related to noise and vibration control 
 
923-333   ทรัพยำกรดนิและมลพษิทำงดนิ  3((3)-0-6) 
  Soil Resources and Soil Pollution 
  แหล่งท่ีมา สมบัติและส่ิงแวดลอ้มของดิน การแบ่งส่วนของมลสารระหว่างเฟสของดิน พฤติกรรมและ       
การเคล่ือนยา้ยของมลสารในดิน ผลกระทบของมลพิษของดินท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มการบ าบดัมลพิษในดิน การจดัการทรัพยากร
ดินอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Sources; properties and environment of soil; categorization of mass between phase of soil; behavior and 
mass transfer in soil; impact of soil pollution to environment; sustainable management of soil resources; waste treatment in 
soil; case studies; work integrated learning 
 
 



 
 

 

 

923-334  ชุดวชิำกำรจดักำรและควบคุมมลพษิทำงเสียงและควำมส่ันสะเทือน     6((5)-3-10) 
 Module: Noise and Vibration Pollution Control and Management 

  สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน การรับสัมผัส การจ าแนกประเภท แหล่งก าเนิด 
ผลกระทบ การวดั แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การประเมินผล ขอ้มูลการวดั การป้องกนัและการควบคุม นโยบายกฎขอ้บงัคบั 
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนการออกแบบเบ้ืองตน้ ตรวจสอบแกไ้ข และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
หรือเคร่ืองมือในการควบคุมเสียงและความสัน่สะเทือนแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและควบคุมเสียง
และความสัน่สะเทือน แนวทางการจดัการและเทคโนโลยกีารควบคุมมลพิษทางเสียง และความสัน่สะเทือนและกฎหมายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Physical property of noise and vibration; exposure; classification; source; impact; measurement; 
mathematical model; assessment; measured data; prevention and control measurement; policies, legislations and regulations 
related to noise and vibration control.  Basic design and maintenance of noise and vibration control devices; mathematical 
models related to noise and vibration management and control. Guidelines for management and pollution control technology 
of noise and vibration pollution and related laws. 
 
923-340   กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมเมือง 3((3)-0-6) 
  Urban Environmental Management  
  แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และวิธีการในการวางผงัชุมชนและเมืองอย่างย ัง่ยืนและการบริหารจดัการ 
ทฤษฎีการจดัการพ้ืนท่ีและใชป้ระโยชน์ในเมือง ปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม กายภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 
ผลกระทบจากความร้อน และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกับการวางแผน/ผงัชุมชน-ผงัเมือง และการบริหาร
ส่ิงแวดลอ้มเมืองการเปล่ียนแปลงและววิฒันาการทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองและชุมชน กรณีศึกษา 
  Concepts, theories, processes and techniques in sustainable community and urban planning and 
management ; urban land use and landscape management theories; socio-politico-economic, physical and environmental 
factors; climate change  and heat effect  affecting community and urban planning and urban environmental management; 
urban change and evolution based on social and environment; case study 
 
923-341   กำรบริหำรงำนและกำรวำงแผนทำงส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmental Administration and Planning 
  ระบบโครงสร้างองค์กรท่ีท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของไทย ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน บทบาท
หนา้ท่ีขององคก์ร กฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และความรับผิดชอบแนวคิดการบริหารองคก์รแบบใหม่ และการบริหารจดัการท่ีดี 
การบริหารเพ่ือน าสู่การพฒันาแบบยัง่ยืน การบริหารสญัญาดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ศิลปการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อสังคม หลกัการเก่ียวกบัการวางแผนส่ิงแวดลอ้ม 
กระบวนการ และวิธีการในการวางแผน การบริหารแผนและโครงการส่ิงแวดล้อมเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ ติดตาม            
และประเมินผลแผน/โครงการ ปัญหา อุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดท าแผน/โครงการด้านส่ิงแวดล้อม 
กรณีศึกษา  
  Structure of Thai organization working with environment including governmental, private, and civil 
society organization; role and authority of organization; related laws and responsibility; new organization administration 
concepts and good governance management; management to achieve sustainable development; environmental contract 
management; arts of environmental management; problems in environmental management; cooperate social responsibility 
(CSR) ; principles of environmental planning; processes and techniques in environmental planning; plan administration and 



 
 

 

 

project management; methods and techniques to analyze, monitor and evaluate plans/ projects; problems; limitations and 
factor contributing to the success of environmental plan/project management; case study  
 
923-342   กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำต ิ 3((3)-0-6) 
  Natural Resources Management 
  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในประเด็นต่าง ๆ ทั้ งบนแผ่นดิน ใต้ดิน และในแหล่งน ้ า กระบวนการท่ีมี
ผลกระทบต่อความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบผสมผสานระหวา่งปัจจยัทางกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐสังคม เพ่ือใหก้ารใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติบรรลุถาวรภาพ และมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา  
  Natural resources problems included inland, underground and in water areas; processes related 
deterioration of natural resources; integrated correlation analysis of physical, biological and socio-economic parameters to 
attain sustainable utilization with minimum impacts on environment; sustainable natural resources management; case study 
 
923-343   กำรเปลีย่นแปลงสภำวะภูมอิำกำศ    3((3)-0-6) 
  Climate Change 
  ขอบข่ายและความหมายของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และความสัมพนัธ์กบัโลกร้อน ขอ้เท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ต่อการเกิดสภาวะภูมิอากาศ กลไกการเกิดและผลกระทบต่อระบบนิเวศ การสูงข้ึนของระดบัน ้ าทะเล ลกัษณะ
ภูมิอากาศ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป โรคภยัและความเป็นอยู่ของมนุษย ์การปรับตวัต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ และมาตรการการลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ รูปแบบของมาตรการทั้งดา้นเทคโนโลยี กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ และรูปแบบการจดัการ กรณีศึกษา  
  Scope and definition of climate change and relationship with global warming; scientific fact to support 
climate change; mechanism of climate change and its impacts to ecosystem, sea level rise, climate and environment change, 
disease, and human wellbeing; mitigation and adaptation to climate change including climate change technologies, laws, 
economy, and management; case study 
 
923-344  กำรจดักำรทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmentally Friendly Management 
  สาเหตุท่ีตอ้งใชแ้นวคิดของการจดัการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน รูปแบบ
ของการจัดการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีเขียว อาคารเขียว ส านักงานเขียว เมืองเขียว มหาวิทยาลัยสีเขียว 
อุตสาหกรรมสีเขียว เศรษฐกิจสีเขียว ขอ้ดี ขอ้เสีย ตวัช้ีวดัและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การสร้างผลงานท่ีเป็นผลิตภณัฑสี์เขียว และ
กรณีศึกษา 
  Reasons for environmentally friendly management; sustainability of environment; types of 
environmentally friendly management, green technology, green building, green office, green town, green university, green 
industry, green economy; limitation and benefit; indices and impacts; green product generation; case study 
 
923-345   กำรเกษตรกรรมและกำรจดักำร  3((3)-0-6) 
  Agriculture and Management 
  รูปแบบและการวางแผนทางด้านเกษตรกรรม  การบริหารจัดการด้านการเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว ์
กิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในแหล่งน ้ าจืด น ้ ากร่อย น ้ าทะเล การเลือกใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตทั้งทางดา้นพืชและ



 
 

 

 

สตัวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว ์รูปแบบการเพาะปลูกและการเล้ียง
สตัวท่ี์ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ การใชป้ระโยชน์จากของเหลือท้ิงทางการเกษตร กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิง
บูรณาการกบัการท างาน 
  Agricultural patterns and planning; management of farming and animal husbandry; aquaculture activities 
in fresh water, brackish water, sea water; selection of technologies for optimal productivity in both plants and animals; 
environmental impacts arising from farming and animal husbandry; cultivation and animal husbandry management models 
that do not affect the environment and health; utilization of agricultural waste; case studies; work integrated learning 
 
923-350   กำรประหยดัพลงังำน 3((3)-0-6) 
  Energy Saving 
  การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและการวเิคราะห์การใชพ้ลงังานการประหยดัพลงังานใน
ระบบไอน ้ า การสูญเสียพลงังานความร้อนในระบบการเผาไหม ้การใชฉ้นวนกนัความร้อน การประหยดัพลงังานในระบบปรับ
อากาศและระบบความเย็น การประหยดัพลงังานในระบบหมอ้แปลงไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้า การประหยดัพลงังาน     
โดยการเพ่ิมค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ การประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง โคเจเนอเรชนักบังานอุตสาหกรรม กฎหมาย         
การอนุรักษพ์ลงังาน 
  Efficiency energy consumption; energy inspection analysis; energy saving in steaming systems; energy 
loss in combustion systems; insulator use; energy saving in air-conditions and refrigeration systems; energy saving in 
transformer and transmission line systems; energy saving by increasing power factor; energy saving in electrical lighting 
systems; industrial cogeneration; energy conservation laws 
 
923-360   พษิวทิยำส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmental Toxicology 
  สารมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์ระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอ้ม วิธีการทดสอบความเป็นพิษ
ต่าง ๆ ในระบบส่ิงแวดลอ้ม การข้ึนทะเบียนสารเคมี การเคล่ือนท่ีของสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม ดชันีช้ีวดั ความเป็นพิษทาง
ชีวภาพ การประเมินความเส่ียงจากความเป็นพิษของมลภาวะทางอากาศ น ้ า และดิน กรณีศึกษา 
  Toxic pollutants and their effects on human health, ecological system and environment; method of 
toxicity test for environmental system; chemistry registration; fate of toxic pollutants in environment; biological indices for 
toxicity; risk assessment of toxic pollutants related to air, water and soil pollution; case study 
 
923-361  อนำมยัส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 
  Environmental Health  
  ความหมาย แนวคิดงานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของสุขภาพอนามยั การจดัหาน ้ าสะอาด การจดัการ
และการควบคุมมูลฝอยทั้งอนัตรายและไม่อนัตราย ส่ิงปฏิกูลและน ้ าเสียจากท่ีอยูอ่าศยั ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมและก าจดัมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมแมลง หนู และสัตวน์ าโรคอ่ืนๆ การสุขาภิบาลอาหาร     
การสุขาภิบาลท่ีพกัอาศยั การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาเหตุร าคาญ กฎหมายและมาตรฐานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 
  Definition and concept of environmental health; effect of human health; water supply; general and 
hazardous wastes control and management, management of nights oil and wastewater from domestic, community and 
industrial sources; environmental pollution, control, and management; control of insect, rodent and other; food sanitation; 
housing sanitation; environmental management; nuisance problem; laws and environmental health standards; case study 



 
 

 

 

923-380   ฝึกงำนทำงส่ิงแวดล้อม 2(0-6-0)  
  Practical Training in Environment 
  เง่ือนไข : เป็นนักศึกษำช้ันปีที ่3 
  การฝึกงานในสถานประกอบการ (โรงงาน) รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ ทั้ งในหรือต่างประเทศ         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาส่ิงแวดลอ้ม ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง มีอาจารยท่ี์ปรึกษานิเทศการฝึกงาน ประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน
และการนิเทศหรือวธีิอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรก าหนด การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Practical training in the factory, state enterprise or government office, either in Thailand or abroad 
relating to the environment with minimum of 240 hours; visit and assessment by the supervisor and evaluated by the factory 
or other method according to the program committee; work integrated learning  
 
923-420   กำรประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmental Impact Assessment 
  แนวคิดของกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการท่ีตอ้งท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) และโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ งด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) วิธีการประเมินผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม           
และสุขภาพอนามยั การประเมินความเส่ียง มาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การเขียน
และจัดท ารายงาน การใช้แผนท่ีและแบบแปลน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มิติด้านสังคม กฎหมาย และการเมือง                  
การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาพิจารณ์ การใชข้อ้มูลสารสนเทศและแผนท่ีในการศึกษา กรณีศึกษา 
  Concepts of environmental impact assessment for project required EIA report and EHIA report; methods 
to assess the physical, biological, social, environmental economy and health impacts; risk assessment; mitigation measures; 
monitoring measures; report writing and production; use of map and drawing; dissemination of the data to the public; social, 
legal, economic and political issues; public participation and public hearing; used of geographic information and map in the 
assessment; strategic environmental assessment (SEA); case study 
 
923-430   วศิวกรรมกำรประปำ 3((2)-3-4) 
  Water Supply Engineering 
  คุณลกัษณะของน ้ าท่ีเหมาะสมส าหรับกบัการใชง้านในสถานประกอบการต่าง ๆ ระบบน ้ าดิบ กระบวนการ
ผลิตและเทคโนโลยีการผลิตน ้ าประปา มาตรฐานน ้ าประปาระดบัประเทศและระดบัสากล และระบบการล าเลียงน ้ าประปาถึง
ผูใ้ชง้าน การออกแบบทางวศิวกรรม การด าเนินการผลิต บ ารุงดูแลรักษาและตรวจสอบคุณภาพน ้ า ปัญหาการสูญเสียน ้ า ระบบ
ประปาในชุมชน/เมือง และอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
  Water characteristics for consumption of several entrepreneurs; raw water system; process of water 
supply and technology, Thai and international water supply quality standard, water distribution system to consumers; 
engineering design; water supply operation, maintenance and water quality inspection; water loss problem; water supply 
system in community/urban area and industry; case study 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

923-431  กำรควบคุมมลพษิทำงเสียงและควำมส่ันสะเทือน 3((3)-0-6) 
  Noise and Vibration Pollution Control 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 923-332 มลพิษทางเสียงและความสัน่สะเทือน  
  การออกแบบเบ้ืองตน้ ตรวจสอบแกไ้ข และบ ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการควบคุมเสียง และความ
สัน่สะเทือนแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและควบคุมเสียงและความสัน่สะเทือน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน 
  Basic design and maintenance of noise and vibration control devices; mathematical models related to 
noise and vibration management and control; work integrated learning  
 
923-440  กำรประเมนิควำมเส่ียงทำงส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmental Risk Assessment 
  หลักการประเมินความเส่ียงอันเกิดจากผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม การศึกษาประเมินความเส่ียงอัน
เน่ืองมาจากการใชส้ารเคมี/สารพิษ/สารอนัตราย และอุบติัภยั การประเมินความเส่ียง   อยา่งเป็นระบบทั้งทางตรงและทางออ้ม
ต่อสุภาพอนามยัต่อมนุษย ์และระบบนิเวศ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การใชผ้ลการประเมินความเส่ียง
เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจเพ่ือบริหารความเส่ียง หลกัการบริหารความเส่ียงมาตรฐานสากล (ISO 30001) กรณีศึกษา 
  Fundamentals of risk assessment related to environmental impact; study of risk assessment related to 
chemical/toxic/hazardous substances and accidents; systematic risk assessment directly and indirectly to human health and 
ecosystem; environmental impact monitoring measures; use of risk assessment to support decision making regarding 
mitigation measures in risk management; international risk management (ISO 30001); case study 
 
923-441   กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
  Industrial Environmental Management 
  ระบบอุตสาหกรรม หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม เคร่ืองมือท่ีใชง้านในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อุตสาหกรรม การป้องกนัมลพิษ การบ าบดั การก าจดั การน ากลบัมาใชใ้หม่ การใชร้ะบบบริหารจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม และ
เคร่ืองมือทางสังคมเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม มาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 
  Industrial system; principle of industrial environmental management; tools use for industrial 
environmental management, pollution prevention, treatment, disposal, recycling, environmental management system, social, 
economic tools and related laws; technologies for industrial environmental management; industrial environmental quality 
standard; case study 
 
923-442  ชุดวชิำกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมเมืองอย่ำงยัง่ยืน 6((5)-3-10) 
  Module: Sustainable Urban Environmental Management 
  แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และวิธีการวางผงัชุมชนและเมือง 
ทฤษฎีการจดัการพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสีเขียว และใชป้ระโยชน์ในเมือง ปัจจยัท่ีดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กายภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 
ผลกระทบจากความร้อนและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน/ผงัเมือง การเปล่ียนแปลงและวิวฒันาการ
ทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองและชุมชน; ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการพ้ืนฐาน การบริโภคเขียว/ยัง่ยืน 
ปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มและเหตุเดือดร้อนร าคาญของเมือง แนวคิดการบริหารองคก์รทางสงัคมแบบใหม่ การบริหารเพ่ือน าสู่
การพฒันาแบบยัง่ยนื (เมืองย ัง่ยนื เมืองสีเขียว เมืองคาร์บอนต ่า) การใชส้ารสนเทศในการจดัการเมือง การบริหารสญัญาดา้นการ



 
 

 

 

จัดการส่ิงแวดลอ้ม ศิลปการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมการบริหารแผนและโครงการส่ิงแวดล้อม เทคนิคและวิธีการ
วเิคราะห์ ติดตาม และประเมินผลแผน/โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Sustainable environmental management concepts; concepts, theories, processes and methods in the 
planning of communities and cities; space management theory green space for advantage of the city; economic, political, 
social, physical and environmental factors; the effects of heat and climate change related to urban planning; social and 
environmental changes and evolution related to cities and communities; basic public utilities; green/ sustainable 
consumption; environmental pollution and urban nuisance; new concept of social enterprise management; management for 
sustainable development (sustainable cities, green Cities, low carbon cities); use of geospatial in urban management; 
environmental management contract management; the arts of environmental management; managing environmental plans 
and projects; techniques and methods for analyzing, monitoring and evaluating environmental plans; case study ; work 
integrated learning 
 
923-443   ชุดวชิำกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรมอย่ำงยัง่ยืน 6((5)-3-10) 
  Module: Sustainable Industrial Environmental Management  
  แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ระบบอุตสาหกรรม หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 
เคร่ืองมือท่ีใชง้านในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม หลกัการและวิธีการด าเนินการของเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
กระบวนการตรวจประเมินเบ้ืองตน้และตรวจละเอียด การวิเคราะห์และการดุลของมวลสารและพลงังานในระบบการผลิต/
ด าเนินงาน วตัถุดิบ และของเสีย การเปล่ียนรูปผลิตภัณฑ์ หลกัคิดของการผลิต และการบริโภคท่ีย ัง่ยืนการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ การการปรับตวัและการลดบรรเทาสาเหตุของก๊าซเรือนกระจกต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
วเิคราะห์วงจรชีวติของผลิตภณัฑ ์ฉลากทางส่ิงแวดลอ้ม แนวทางของอุตสาหกรรมสีเขียวเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ   
สีเขียว ความรับผิดชอบทางส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม การป้องกนัมลพิษ การบ าบดั การก าจดั การน ากลบัมาใชใ้หม่ การประหยดั
และอนุรักษ์พลังงาน การใช้ระบบบริหารจัดการทางส่ิงแวดล้อม และเคร่ืองมือทางสังคมเศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยีเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Sustainable environmental management concepts; industrial system; principles of industrial 
environmental management; an active tool in industrial environmental management; principles and methods of clean 
production technology; a preliminary audit and a thorough examination process; analysis and balancing of mass and energy 
in production/operation systems of raw materials and waste; product deformation principles of production and sustainable 
consumption; economic analysis; adaptation and mitigation of greenhouse gases to climate change problems; analyze the life 
cycle of the product; environmental labels; green industrial approaches, eco-industrial cities; green economy; environmental 
responsibility to society; pollution prevention; treatment, elimination, reuse; saving and conserving energy; the use of 
environmental management systems; and social economic tools and related industrial environmental laws; technology for 
industrial environmental management; industrial environmental standards; case study; work integrated learning 
 
923-444   ชุดวชิำกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมกำรเกษตรอย่ำงยัง่ยืน  6((5)-3-10) 
  Module: Sustainable Agricultural Environmental Management  
  แนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และวิธีการของเกษตรปลอดภยั 
เกษตรอินทรีย ์เกษตรธรรมชาติ การส ารวจวิเคราะห์ดิน การจ าแนกประเภทและชนิดของชุดดินตามมาตรฐานของกรมพฒันา
ท่ีดิน การก าหนดศกัยภาพของท่ีดินและความเหมาะสมของดิน การวางแผนการใชท่ี้ดิน การบริหารจดัการน ้ าส าหรับการเกษตร



 
 

 

 

ท่ีมีประสิทธิภาพ การท าสมาร์ทฟาร์ม รูปแบบ และการวางแผนทางดา้นเกษตรกรรม การบริหารจดัการดา้นการเพาะปลูกและ
การเล้ียงสัตว ์การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตทั้ งทางดา้นพืชและสัตวไ์ดอ้ย่างเหมาะสม หลกัคิดของการผลิตท่ี
ปลอดภยัและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มจากการเกษตร การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกการเกษตร 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Sustainable environmental management concepts; concepts, theories, processes and methods of safe 
agriculture;  organic agriculture; natural agriculture; soil analysis survey; classification and type of soil series according to the 
standards of the land development determination of land potential and soil suitability; land use planning; efficient water 
management for agriculture; making a smart farming; agricultural patterns and planning; management of farming and animal 
husbandry; selection of technologies for optimal productivity in both plants and animals; conceptual principles of safe 
production and sustainable consumption; environmental pollution problems from agriculture; reduce  the greenhouse gas 
emissions from agricultural; case study; work integrated learning 
 
923-445   ชุดวชิำกำรประเมนิและกำรตดิตำมตรวจสอบทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม 6((5)-3-10) 
  Module: Environmental Impact Assessment and Monitoring 
  แนวคิดของกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการท่ีตอ้งท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ งด้านคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) วิธีการประเมินผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ สังคม เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และ
สุขภาพอนามยั การประเมินความเส่ียง มาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบ มาตรการและองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการด้านส่ิงแวดลอ้ม การเขียนและจดัท ารายงาน การใชแ้ผนท่ีและแบบแปลน การเผยแพร่
ขอ้มูลต่อสาธารณะ มิติดา้นสังคม กฎหมาย และการเมือง การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาพิจารณ์ การใชข้อ้มูลสารสนเทศ
และแผนท่ีในการศึกษา จรรยาบรรณในการจดัท ารายงานท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ กรณีศึกษา 
  Concepts of environmental impact assessment for project required EIA report and EHIA report; methods 
to assess the physical, biological, social, environmental economy and health impacts; risk assessment; mitigation measures;   
The proposed mitigation measures and measure and composition of the environmental impact study monitoring; report 
writing and production; use of map and drawing; dissemination of the data to the public; social, legal, economic and 
political issues; public participation and public hearing; used of geographic information and map in   the assessment; 
strategic environmental assessment (SEA); ethics  of environmental impact assessment reporting; case study 
 
923-446  หัวข้อพเิศษด้ำนกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม  1-3(x-y-z) 
  Special Topics in Environmental Management  
  เง่ือนไข : ตอ้งผา่นความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะในการเปิดสอน 
  เน้ือหาวชิาท่ีทนัสมยัและยงัไม่มีการสอนมาก่อน เป็นเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่ออาชีพการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
ย ัง่ยนื เป็นวชิาบรรยาย และ/หรือ ปฏิบติัการ ตอ้งผา่นความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณะในการเปิดสอน  
  Update knowledge and not teach before, content benefit for sustainable environmental management 
professional; subject operated as either lecture or laboratory; need the approval by the managing committee of the program 
and the faculty 
 
 
 



 
 

 

 

923-450   กำรจดักำรพลงังำน   3((3)-0-6) 
  Energy Management 
  ระบบพลงังานตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า นโยบาย แผนงานและการบริหารจดัการพลงังานของไทย หน่วยงาน
ท่ีท าหนา้ท่ีของการจดัการพลงังานทุกระดบั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารพลงังานของไทย กองทุนอนุรักษพ์ลงังาน 
ระบบการบริหารจดัการพลงังานระบบสากล (ISO 50001) กรณีศึกษา 
  Energy system from upstream to downstream process; policy, planning and management of energy in 
Thailand, organizations acts for energy management of all levels; laws related to energy management system of Thailand; 
energy conservation fund;  international energy management system (ISO 50001); case study 
 
923-451  ชุดวชิำกำรอนุรักษ์พลงังำนและกำรจดักำรพลงังำน  6((5)-3-10) 
  Module: Energy Conservation and Energy Management 
  กระบวนการประเมินเบ้ืองตน้และตรวจละเอียดของการใชพ้ลงังาน การวเิคราะห์และการดุลของพลงังานใน
ระบบการผลิต การด าเนินงานการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและการวเิคราะห์การใชพ้ลงังาน การประหยดั
พลงังานในระบบไอน ้ า การสูญเสียพลงังานความร้อนในระบบการเผาไหม ้การใชฉ้นวนกนัความร้อน การประหยดัพลงังานใน
ระบบปรับอากาศและระบบความเยน็ การประหยดัพลงังานในระบบหมอ้แปลงไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้า การประหยดั
พลงังานโดยการเพ่ิมค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ การประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง โคเจเนอเรชนักบังานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยขีองพลงังานทดแทน กฎหมายการอนุรักษพ์ลงังานระบบพลงังานตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า นโยบาย แผนงานและการ
บริหารจดัการพลงังานของไทย หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีของการจดัการพลงังาน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารพลงังาน
ของไทย กองทุนอนุรักษ์พลังงานระบบการบริหารจัดการพลงังานระบบสากล (ISO 50001) การจดัการพลงังานกับการลด
ปัญหาโลกร้อน กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  A preliminary assessment and a thorough examination of energy use; analysis and balancing of energy in 
production systems; energy efficiency operations; monitoring and analysis of energy consumption; energy savings in steam 
systems; loss of thermal energy in the combustion system; the use of thermal insulation; energy savings in air conditioning 
and cooling systems; energy savings in transformer and distribution systems; energy savings by increasing the power factor; 
energy savings in lighting systems; cogeneration and industrial applications; renewable energy technologies; energy 
conservation law, upstream to downstream energy systems; Thai energy policies, programs and management; functional 
agency of energy management; laws related to the Thai energy management system; energy conservation fund, international 
energy management system (ISO 5 0 0 0 1 ) ; managing energy and reducing global warming problems; case study; work 
integrated learning 
 
923-460   ชุดวชิำกำรประเมนิผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ 12((10)-6-20) 
  Module: Environmental and Health Impacts Assessment 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ สารมลพิษและการเคล่ือนท่ีของสารมลพิษใน
ส่ิงแวดลอ้ม วิธีการทดสอบความเป็นพิษในระบบส่ิงแวดลอ้ม ดัชนีช้ีวดัความเป็นพิษทางชีวภาพ มลพิษส่ิงแวดลอ้มและ         
การควบคุม ความรู้ดา้นสุขภาพ ประชากรศาสตร์ อนามยัชุมชน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน
และสุขภาพ โรคและอุบติัเหตุจากการท างาน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและการจดัการความปลอดภยั ระบาดวิทยา
และการควบคุมโรค ชีวสถิติท่ีใชใ้นงานสาธารณสุข พิษวิทยาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัก าหนดสุขภาพ ผลกระทบของ
สุขภาพอนามยั วิธีการประเมินผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ สังคม เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพเพื่อใช้งานทาง HIA และ EHIA หลกัการประเมินความเส่ียงอนัเกิดจากผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอัน



 
 

 

 

เน่ืองมาจากการใชส้ารเคมี/สารพิษ/สารอนัตรายและอุบติัภยั การประเมินความเส่ียงอยา่งเป็นระบบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
สุภาพอนามยัต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศ การใชผ้ลการประเมินความเส่ียงเพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจเพ่ือบริหารความเส่ียง หลกัการ
บริหารความเส่ียงมาตรฐานสากล (ISO 30001) การส่ือสารความเส่ียง การวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลเพื่อคาดการณ์ผลกระทบ
ทางสุขภาพ การเสนอมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อสุขภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมกับผูมี้ส่วนได้เสียทางสุขภาพ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ การเขียนและจัดท ารายงานการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Relationship between environmental resources and health; pollutants and the relationship between 
resources, environment and health; pollutants and the movement of pollutants in the environment; methods for testing 
environmental toxicity; biological toxicity index; environmental pollution and control; knowledge of health; demography; 
community health; occupational health and safety; work environment and health; occupational diseases and accidents; 
Industrial hygiene; technology and safety management; epidemiology and disease control; biostatistics used in public health; 
public health and environmental toxicology; health determinants; health effects; methods for assessing physical, biological, 
social, economic, environmental impacts; health impact assessment for use through HIA and EHIA; principles for assessing 
the risks arising from environmental and health impacts due to the use of chemicals/toxic/hazardous substances and 
accidents; a systematic, direct and indirect assessment of risks to human and ecological health; using risk assessment results 
to lead risk management decisions; international standard risk management principles (ISO 30001); risk communication; 
analyzing and interpreting data to predict health effects; proposing measures to prevent and reduce health effects; the process 
of engaging with health stakeholders; monitoring measures for environmental and health impacts; writing and preparing a 
public disclosure report; case study; work integrated learning 
 
923-481  โครงงำนนักศึกษำทำงส่ิงแวดล้อม 1 1(0-3-0) 
  Student Project in Environment I 
  เง่ือนไข : เป็นนักศึกษำช้ันปีที ่4 
  ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในสาขาวิชาชีพ โดยการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษามีการก าหนดหัวขอ้
เร่ืองท่ีสนใจศึกษา คน้ควา้เอกสารหรือท าการทดลองเบ้ืองตน้ เขียนขอ้เสนอโครงงานสอบโครงร่าง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ
กบัการท างาน 
  Study the problem related to professional under supervision of advisor; choosing interesting Topics; 
preliminary study; writing proposal; proposal examination; work integrated learning 
 
923-482   โครงงำนนักศึกษำทำงส่ิงแวดล้อม 2 4(0-12-0) 
  Student Project in Environment II 
  เง่ือนไข : เป็นนักศึกษำช้ันปีที ่4 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 923-481โครงงานนกัศึกษาทางส่ิงแวดลอ้ม 1 
  นกัศึกษาด าเนินการท าโครงงานตามขอ้เสนอโครงงานภายใตก้ารควบคุมและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานโครงงานท่ีสมบูรณ์ และน าเสนอโครงงาน การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Student performs the project based on the research proposal under supervision of advisor; completed 
report submission; presentation; work integrated learning 
 
 



 
 

 

 

923-483   สหกจิศึกษำ 1 1((1)-0-2)  
  Co-operative Study I   
  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสถานประกอบการ 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Preparing for working in industrial factory, state enterprise or government office; work integrated 
learning 
 
923-484   สหกจิศึกษำ 2 6(0-40-0)  
  Co-operative Study II   
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 923-483 สหกจิศึกษำ 1  
  เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และนกัศึกษาตอ้งผา่นการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
15 ชัว่โมง รวมการจดัเตรียมความพร้อมในรายวชิาสหกิจ 1 ไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 
  การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการท างาน การปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็น
พนักงานชัว่คราว ณ สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ การใชค้วามรู้วิชาการและวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้มของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการ การก าหนดโจทยห์รือปัญหาทาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะศึกษาภายใตก้ารเห็นชอบของหน่วยงานและอาจารยท่ี์ปรึกษา ท าการศึกษาวจิยัโจทยห์รือปัญหาท่ีไดก้ าหนดให้
แลว้เสร็จภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ เสนอผลงานต่อหน่วยงานและอาจารยท่ี์ปรึกษา การฝึกปฏิบัติ       
เชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Work integrated learning; full time students working with academic or professional skill in factory, state 
enterprise or government office as employee; use the academic/professional knowledge to analyze the environmental system 
of the factory/state enterprise or government office; determine the environmental problem to investigate under the 
supervision of the lecturers and the agency that student worked with, completely study the determined problem under the 
supervision of the lecturers; present study results to the lecturers and the agency that student worked with; work integrated 
learning  
 
924-411   กำรประเมนิผลกระทบทำงสุขภำพ 3((3)-0-6) 
  Health Impact Assessment 
  แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะและ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพและการจดัท ารายงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การส่ือสารความเส่ียง ขอ้เสนอแนะ 
มาตรการลดผลกระทบและการติดตามเฝ้าระวงัทางสุขภาพ กรณีศึกษา  
  Concepts; processes and procedures for the health impact assessment for all of public policy and projects 
or activities causing serious consequences, environmental quality, natural resources and health effects; health risk assessment 
and report of health impact assessment; risk communication; suggestions, mitigation and surveillance measures; case study 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

925-305   กฎหมำยส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmental Laws 
  โครงสร้างกฎหมายพ้ืนฐาน กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม              
และสุขภาพอนามยัมาตรการควบคุมและป้องกันมลพิษ รวมทั้ งปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการใช้กฎหมาย นโยบายและ
มาตรการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มระดบัประเทศ/ภูมิภาค/โลก 
  Principle structure of laws; laws and measure concerned with natural resources, environment and 
environmental health; pollution prevention and control measures; problems and limitation in enforcing laws; policy and 
measure for different environments and organizations related to use environmental laws at national/regional/global 
 
925-329   เศรษฐศำสตร์ สังคม กำรเมือง และนโยบำยด้ำนกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Socio-Economic, Political, and Policy Aspects of Environmental Management 
  นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของ         
การพฒันาและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและนโยบายท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและ
นานาชาติ แนวคิดและวิธีการของการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการทางสังคมและการเมืองในการจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม กลยทุธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและนโยบายทางการเมืองในการน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื บทบาทและการเคล่ือนไหว
ขององคก์รทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองท่ีเคล่ือนไหวทางส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา  
  Economic, social, and political policy related to environmental issues; effect of development and 
economic, social, political, and policy changes on local, national and international environment; concepts and methods of 
sustainable development; theory and application of environmental economic concepts, social and political process in 
sustainable environmental management; environmental friendly economic, social, and political policy; socio-economic and 
political policy strategies towards approaches of sustainable development; the roles and movements of economic, social, and 
political organizations in at local, national and transnational levels; case study 
 
932-010  ชีววทิยำพ้ืนฐำน 1 3((3)-0-6) 
  Basic Biology I 
  ก าเนิดส่ิงมีชีวติ สมบติัพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต การจดัระบบในส่ิงมีชีวิต เซลลแ์ละเมแทบอลิซึม พ้ืนฐานทาง
จุลชีววทิยา อวยัวะและระบบในร่างกาย พนัธุศาสตร์และววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ 
  Origin of life; basic properties of life; organization of life; cell and its metabolism; basic microbiology; 
organ and body system; genetics and evolution 
 
932-011  ปฏิบัตกิำรชีววทิยำพ้ืนฐำน 1 1(0-3-0) 
  Basic Biology Laboratory I 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 932-010 ชีววทิยาพ้ืนฐาน 1   
  ปฏิบติัการชีววทิยาพ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกบัภาคทฤษฎี การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ เซลลแ์ละโครงสร้างของเซลล ์
เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา การแบ่งเซลล ์เน้ือเยื่อ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การศึกษา
ดา้นววิฒันาการ 
  Laboratory experiments related to the lecture topics; microscopy; cell and cell structure; basic technique 
in microbiology; cell division; tissue; organ and organ system; heredity; evolution study 



 
 

 

 

 
932-012    ชีววทิยำพ้ืนฐำน 2   3((2)-3-4) 
  Basic Biology II 
  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต การจัดจ าแนกและอนุกรมวิธานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างภายนอก              
และภายในของพืช โครงสร้างสตัว ์จุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวทิยา พฤติกรรมของส่ิงมีชีวติ ฝึกปฏิบติัการ 
  Biodiversity; classification and taxonomy; plant outer and inner structure; animal structure; microbes in 
environment; ecology; life behaviors; laboratory 
 
932-455  จุลชีววทิยำส่ิงแวดล้อม 3((2)-3-4) 
  Environmental Microbiology 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-010 ชีววทิยาพ้ืนฐาน 1, 932-012 ชีววทิยาพ้ืนฐาน 2 
  การเพาะเล้ียงและการควบคุม ความสมัพนัธ์ของจุลินทรียก์บัส่ิงแวดลอ้ม การใชจุ้ลินทรียท์างส่ิงแวดลอ้มใน
มิติต่าง ๆ ในดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การบ าบดัของเสียการเปล่ียนของเสียเป็นพลงังานและผลิตภณัฑ ์
เทคนิคทางจุลชีววทิยาและปฏิบติัการตรวจวเิคราะห์ และการเพาะเล้ียงในหอ้งปฏิบติัการ ทั้งแบคทีเรีย รา และสาหร่าย   
  Cultivation and control; relationship of microbe and environment; microbe application for several 
environmental approaches; environmental quality monitoring, waste treatment, conversion of waste to energy and product; 
microbiological techniques and laboratory to determine and culture bacteria, fungi, and algae 
 
934-012  คณิตศำสตร์ 1 3((3)-0-6) 
  Mathematics I 
  ความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันของหน่ึงตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต ์      
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
  Foundation of mathematics, function of one variable, limit and continuity, differentiation and its 
application, using software to solve mathematics problems 
 
934-013  คณิตศำสตร์ 2 3((3)-0-6) 
  Mathematics II 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 934-012 คณิตศาสตร์ 1 
  ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย        
อนุกรมอนนัต ์การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 
  Function of several variables, partial derivative, integration and its application, simple linear differential 
equation, infinite series, using software to solve mathematics problems 
 
934-015  สถิตแิละกำรประยุกต์ 3((3)-0-6) 
  Statistics and Application 
  เซตและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และฟังก์ชันความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายและโมเมนต ์              
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงตวัอยา่ง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
สหสัมพันธ์และการถดถอย การถดถอยเชิงเส้นตรงและเชิงเส้นตรงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  สถิติแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ ตวัอยา่งการน าสถิติมาใช ้  ในงานวศิวกรรมและการบริหารจดัการ 



 
 

 

 

  Set and probability theory; random variables and probability density function; expected value and 
moment; discrete and continuous probability distribution; sample distribution; estimation theory; hypothesis testing; simple 
regression and correlation; multiple regression and correlation; analysis of variance; non-parametric statistics; statistics 
applications in engineering and management 
 
934-480  ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์เพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม 3((2)-2-5) 
  Geo - informatics Systems for Environmental Management 
  ความรู้พ้ืนฐานของแผนท่ี วิธีการอ่านแบบแปลน หลกัการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบ
และประเด็นปัญหาในการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบ และการจดัการฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี เทคนิคใน
การน าเข้าข้อมูล การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  Principle knowledge of mapping; method to use drawing map; principles of geographic information 
systems; components and issues in application of geographic information systems; design and management of geo-database, 
data input and spatial analysis; use of geographic information systems in natural resources and environmental management 
 
937-013  เคมอีนิทรีย์ 3(3-0-6) 

  Organic Chemistry 
  โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย ์การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยา
พ้ืนฐานของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์ 
  General structures and properties of organic compounds; classification, nomenclature, and basic chemical 
reactions of organic compounds; polymers 
 
937-014  ปฏิบัตกิำรเคมอีนิทรีย์ 1(0-3-0) 
  Organic Chemistry Laboratory 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-013 เคมีอินทรีย ์
  สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย ์การท าสารอินทรียใ์ห้บ ริสุทธ์ิโดยวิธีการตกผลึก         
การสกดัและการกลัน่ การสงัเคราะห์สารอินทรีย ์การทดสอบปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยา่งของสารอินทรีย ์
  Physical and chemical properties of organic compounds; purification of organic compounds by 
crystallization, extraction and distillation; synthesis of organic substance; specific reaction tests for organic compounds 
 
937-015  เคมวีเิครำะห์ 3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-025 เคมี 2 
  ความรู้เบ้ืองตน้ส าหรับเคมีวิเคราะห์ การค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ สมดุลเคมี 
หลกัการและเทคนิคการวิเคราะห์ทางปริมาณโดยการวดัปริมาตรและการชัง่น ้ าหนกั  การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบ
ตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซอ้น การไทเทรตแบบรีดอกซ์และการวดัความเขม้สี 
  Basic knowledge for analytical chemistry; analytical calculation; treatment of statistical data; chemical 
equilibrium; principles and techniques of quantitative analysis by volume and weight; acid-base titration; precipitation 
titration; complex-formation titrations; redox titration and colorimetric 



 
 

 

 

937-016  ปฏิบัตกิำรเคมวีเิครำะห์ 1(0-3-0) 
  Analytical Chemistry Laboratory 

  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-015 เคมีวเิคราะห์ 
  การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห์ปริมาณของสารโดยวิธีการไทเทรตกรด -เบส การไทเทรต
ตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซอ้น การไทเทรตรีดอกซ์และการไทเทรตดว้ยความเขม้สี 
  Preparation of standard solution; stoichiometric analysis by acid-base titration, precipitation titration, 
complex metric titration; redox titration and colorimetric titration 
 
937-019  ชีวเคม ี 3(3-0-6) 

  Biochemistry 
  โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล หลักการเบ้ืองต้นของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ ปฏิกิริยา              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีส าคญัในสัตว ์พืช และจุลินทรีย ์รวมทั้งความส าคญัของวิตามิน เกลือแร่ 
และฮอร์โมน 
  Bimolecular structure and function; basic of bioenergetics; enzymatic reactions; metabolism of animal, 
plant and microorganism; roles of vitamins, minerals and hormone 
 
937-020  ปฏิบัตกิำรชีวเคม ี 1(0-3-0) 

  Biochemistry Laboratory 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-019 ชีวเคมี  
  การแยกและลกัษณะของสารประกอบชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การควบคุม การสร้างและ       
การท างานของเอนไซม ์
  Isolation and characterization of biomolecules; enzymatic catalyzation; regulation and action of enzyme 
 
937-023  เคม ี1 3(3-0-6) 

 Chemistry I 
  โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมี ปริมาณสารสัมพนัธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย และ
สมบติัของสารละลาย 
  Atomic structure; periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gas, solid, liquid; solution and 
properties of solution 
 
937-024  ปฏิบัตกิำรเคม ี1 1(0-3-0) 
  Chemistry Laboratory I 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-023 เคมี 1 
  เลขนัยส าคัญ เคร่ืองตวงและความแม่นย  า ปริมาณสารสัมพันธ์ การแยกของแข็งออกจากของเหลว;            
การหาน ้ าหนกัโมเลกลุของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยอืกแขง็ 
  Significant figure; volumetric glassware and precision; stoichiometry; separation of solid from liquid; 
Molecular weight determination by freezing-point depression 
 
 



 
 

 

 

937-025  เคม ี2 3(3-0-6) 
  Chemistry II 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-023 เคมี 1 
  จลนพลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี สมดุลกรด -เบส  สมดุลของเกลือท่ีละลายน ้ าได้น้อย          
โลหะทรานซิชนั ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ 
  Chemical kinetics; thermodynamics; chemical equilibria;  acid-base equilibria; transition metals; 
electrochemistry; nuclear chemistry 
 
937-026  ปฏิบัตกิำรเคม ี2 1(0-3-0) 
  Chemistry Laboratory II 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 937-025 เคมี 2  
  อุณหพลศาสตร์เคมี การหาค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส สารละลายบฟัเฟอร์ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า 
  Thermochemistry; pH determination of acid-based solution; buffer solution; chemical equilibrium; 
electrochemistry 

 
 

 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

หลกัสูตร/สาขาวชิา : หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื 
 ภาคปกติ             ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ     หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมทิพย ์ด่านธีรวนิชย,์ Doctor of Engineering (Urban Engineering), University of Tokyo, Japan,
2535

2. ดร. ปพิชญา ศรีเทพ, ปร.ด. (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2561
3. ดร. สายสุนีย ์จ ารัส, ปร.ด.  (วศิวกรรมโยธา), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554
4. อาจารยโ์ปรดปราน ค าอ่อน, วท.ม. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548
5. อาจารยศิ์รินทรา วนัดี, วศ.ม. (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2552
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