หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1. หลักสู ตร
3.1.1. จํานวนหน่ วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 136 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาทีสอดคล้องกบั ทีกาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
2) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่นอ้ ยกว่า
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่นอ้ ยกว่า

30 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
5) กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

100
52
29
6
6
7
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
4011301
4011302
4021101
4022101
4031108
4031109
4061101
4062204
4063209
4063605
4063404
4064201
4064406
4064425
4064426

4064901

ไม่น้อยกว่า

100
52

ฟิ สิกส์ทวไป
ั 1
General Physics I
ฟิ สิกส์ทวไป
ั 2
General Physics II
เคมีทวไป
ั 1
General Chemistry I
เคมีทวไป
ั 2
General Chemistry II
ชีววิทยาทัวไป
General Biology
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป
General Biology Laboratory
พืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
Environmental Science Foundation
เคมีสิงแวดล้อม
Environmental Chemistry
เคมีวิเคราะห์คุณภาพนําและนําเสีย
Water and Wastewater Chemistry
ปฏิบตั กิ ารเคมีวิเคราะห์คุณภาพนําและนําเสีย
Water and Wastewater Chemistry Laboratory
กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม
Environmental Law
จุลชีววิทยาสิงแวดล้อม
Environmental Microbiology
หลักและวิธีการทางอนามัยสิงแวดล้อม
Environmental Health Approach
การใช้แผนทีเพือการจัดการสิงแวดล้อม
Map for Environmental Management
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบืองต้นสําหรับนักสิงแวดล้อม
Introduction to Geographic Information System for
Environmental Scientists
สัมมนาสิงแวดล้อม
Seminar in Environment

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1(0-2-1)

4064902

การวิจยั สิงแวดล้อม
Research in Environmental
คณิตศาสตร์ประยุกต์
Applied Mathematics
สถิติและระเบียบวิธีวิจยั ทางสิงแวดล้อม
Environmental Statistics and Research Methodology
วิทยาศาสตร์โลกทังระบบ
Earth System Science

3(0-6-3)

2) วิชาเอกบังคับ
29
4061107 นิเวศวิทยาสําหรับนักสิงแวดล้อม
Ecology for Environmental Scientists
4061102 นิเวศวิทยามนุษย์
Human Ecology
4061201 มลพิษทางอากาศ
Air Pollution
4061204 มลพิษทางดิน
Soil Pollution
4063407 การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
Environmental Analysis and Impact Assessment
4063417 การจัดการลุ่มนํา
Watershed Management
4063413 เทคโนโลยีทางอนามัยสิงแวดล้อม
Environmental Health Technology
4064404 การดูแลและควบคุมระบบบําบัดนําเสีย
Wastewater Treatment Operations and Processes
4062208 มลพิษและการควบคุม
Pollution and Pollution Control
4063420 สิงแวดล้อมกบั การพัฒนา
Environmental and Development

หน่ วยกิต
3(2-2-5)

4092603
4064415
4061105

3) วิชาเอกเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
4061202 มลพิษทางนํา
Water Pollution

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(4-0-8)
3(3-0-6)

6 หน่ วยกิต
3(2-2-5)

4061203
4061402
4063408
4063415
4063416
4063425
4063501
4064427
4064409
4064418
4064419

มลพิษทางเสียง
Noise Pollution
ป่ าไม้และการอนุรกั ษ์
Forest and Conservation
การกาํ จัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
Solid Wastes and Disposal
การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
Environmental Quality Survey and Monitoring
การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสันสะเทือน
Noise Pollution and Vibration Control
คุณภาพนําและนําเสีย
Water and Wastewater Quality
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Management
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ดา้ นสิงแวดล้อม
Environment Mathematical Model
การวางแผนการใช้ประโยชน์ทีดิน
Land Use Planning
การจัดการคุณภาพนํา
Water Quality Management
การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Wastes Management

4063105 พลังงานกบั สิงแวดล้อม
Energy and Environmental
4063403 ระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม
Environment Management System
4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

6

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต

3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
4062301 เศรษฐศาสตร์สิงแวดล้อม
Environmental Economics
5) กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

7

หน่ วยกิต

4063801

4064802

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์
สิงแวดล้อม
Preparation for Professional Practice in
Environmental Science
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
Professional Practice in Environmental Science

2(90)

5(250)

ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ บั รายวิชาทีเคยเรี ยน
มาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
* หมายเหตุ วิชา 4064802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม ให้ ล งทะเบียนเรี ยนใน
ระดับชันปี ที 3 ภาคฤดูร้อน

2) หมวดวิชาเฉพาะ
3561101

องค์การและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0-6)

ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทัวไป การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ์และ
แนวคิดในการจัดตังองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริ หารและหน้าทีสําคัญของฝ่ าย
บริ หารทุกๆด้าน ในแง่การวางแผนการจัดคนเข้าทํางาน การสังการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบตั ิงานต่างๆ
ให้บรรลุเป้ าหมาย และนโยบายทีตังไว้
3561204

ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation

3(3-0-6)

ลักษณะพืนฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การ
จัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารบุคคล การบริหารสํานักงาน ซึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจ
ประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาทีเกียวข้องในการดําเนินธุรกิจตลอดจน
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
4011301

ฟิ สิกส์ ทัวไป 1
General Physics I

3(2-2-5)

การวัดและความแม่นยําในการวัด สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลือนทีในลักษณะต่าง ๆ
โมเมนตัมและกฎการเคลือนที แรง และผลของแรง งาน กําลัง และพลังงาน การเคลื อนทีฮาร์ ม อนิ ก การเคลื อนที
แบบคลื น คลื นกล สมบัติ ข องสสาร ปรากฏการณ์ ค วามร้ อ น อุ ณ หพลศาสตร์ โดยจัด ให้ มี ก ารสาธิ ต และ
การทดลองตามความเหมาะสม
4011302

ฟิ สิกส์ ทัวไป 2
General Physics II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4011301 ฟิ สิกส์ทวไป
ั 1

3(2-2-5)

ประจุไฟฟ้ า กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟป์ แรงลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนืองจากกระแสไฟฟ้ า แรงเคลือนไฟฟ้ าเหนียวนํา สารแม่ เหล็ ก
การแกว่งกวัดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า คลืนกล แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า ทฤษฎีสมั พัทธ
ภาพพิเศษ โครงสร้างอะตอม กมั มันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายตัวของนิวเคลียส

4021101

เคมีทัวไป 1
3(2-2-5)
General Chemistry I
มวลสารสัม พันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี เบืองต้น คุ ณสมบัติข องของแข็ง
ของเหลว จลนพลศาสตร์เบืองต้น (Kinetics) สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก เคมีนิวเคลียร์ เบืองต้น
4022101

เคมีทัวไป 2
3(2-2-5)
General Chemistry II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4021101 เคมีทวไป
ั 1
ความรู ้ เบื องต้นเกียวก บั เคมี อิ นทรี ยไ์ ฮบริ ไดเซชันของอะตอมคาร์ บอน พันธะในสารประกอบ
อินทรี ย ์ การเรี ยกชือและสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอิ นทรี ยท์ ีมี หมู่ ฟั งก์ชันนัลชนิ ดเดี ยว เช่ น
แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน ความรู ้เบืองต้นเกียวกับสารประกอบอะโร
เมติก อาหาร สารอาหาร การทดสอบอาหาร และความรู ้เบืองต้นเกียวกบั สภาวะแวดล้อม
4031108
ชีววิทยาทัวไป
3(3-0-6)
General Biology
วิวฒั นาการของสิงมีชีวิต เซลล์และเนือเยือ การสืบพันธุ์และการเจริ ญเติบโต
การจําแนกประเภทของสิงมีชีวิต การสังเคราะห์ แสง การหายใจระดับเซลล์ การขนส่ งและการคายนํา สมดุ ล
ภายในเซลล์ การทํางานของระบบต่างๆ พันธุศาสตร์
4031109

4061101

ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป
General Biology Laboratory
ปฏิบตั ิการทีสอดคล้องกบั เนือหาวิชาชีววิทยาทัวไป

1(0-3-2)

พืนฐานทางวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Science Foundation
ความรู ้เบืองต้นเกียวกบั สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นสิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณสมบัติของสิงแวดล้อม ระบบนิเวศและสมดุลธรรมชาติ และความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั
สิงแวดล้อม สิงแวดล้อมกับการพัฒนา ในประเด็นวิกฤตการณ์ทางสิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
การพัฒนาอย่างยังยืน มลพิษทางสิงแวดล้อม ในประเด็นมลพิษและสารพิษ มลพิษทางนํา มลพิษจากขยะ/กากของ
เสีย มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม และแนวทาง
การอนุรักษ์ ในกรณีปัญหาสิงแวดล้อม สถานการณ์สิงแวดล้อม แนวทางแกไ้ ข ปัญหาสิงแวดล้อม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

4061102

นิเวศวิทยามนุษย์
3(2-2-5)
Human Ecology
ความหมายของประชากร ทรัพยากร สิงแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรสิงแวดล้อมก ับการกาํ หนด
ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกบั ระบบนิเวศ ศึกษาปัญหาวิธีการแกป้ ัญหาของมนุษย์ มลภาวะในสังคม
มนุษย์ ผลกระทบของวิกฤตการณ์ดา้ นพลังงาน การเมือง ปัญหาในทางเศรษฐกิจและสังคมต่อระบบนิเวศของ
มนุษย์ สาเหตุและผลกระทบของความเสือมโทรม คุณภาพสิงแวดล้อมการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม

4061201

มลพิษทางอากาศ
2(1-2-3)
Air Pollution
ลักษณะและแหล่งมลภาวะอากาศ มาตรฐานการควบคุมมลภาวะอากาศ สารมลพิษทีเป็ นแก๊ส
และอนุภาค การวัดและการเก็บตัวอย่างสารมลพิษในอากาศ การสํารวจแหล่งมลภาวะอากาศ
วิธีควบคุม บําบัด กาํ จัดมลพิษทางอากาศ
4061202

มลพิษทางนํา
3(2-2-5)
Water Pollution
วัฎจักรและการใช้นาํ แหล่งนําบนพืนโลก ลักษณะ และสมบัติของนํา ภาวะนําเสียและ
ผลกระทบ มาตรการป้ องกนั ความควบคุม และแกไ้ ขมลพิษ ในแหล่งนําศึกษาวิธีการปรับปรุ งและ
บํารุ งรักษาแหล่งนํา
4061203

มลพิษทางเสียง
2(1-2-3)
Noise Pollution
ชนิดและแหล่งทีก่อให้เกิดเสียงรําคาญ การแพร่ กระจายของเสียงและดัชนีชีวัด ผลกระทบของมลพิษทาง
เสียงต่อสุขภาพ มาตรการในการป้ องกนั บรรเทา และการควบคุมเหตุรําคาญ จากเสียงด้วยเทคโนโลยีและกฎหมาย
4061204

มลพิษทางดิน
3(2-2-5)
Soil Pollution
กาํ เนิดและโครงสร้างของดิน ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุและปัญหาต่าง ๆทีทําให้ดิน
เกิดมลพิษ ผลกระทบทีมีตอ่ สิงแวดล้อม การป้ องกนั ควบคุมและการแกไ้ ขมลพิษของดิน

4061402

ป่ าไม้และการอนุรักษ์
3(2-2-5)
Forest and Conservation
ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของป่ าไม้ การจําแนกป่ าไม้ของประเทศไทย ปัญหาทีเกิด
กบั ทรัพยากรป่ าไม้ กฎหมายเกียวกับป่ าไม้ การอนุรักษ์และการจัดการป่ าไม้

4062204

เคมีสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry
ความหมายและขอบเขตของเคมีสิงแวดล้อ ม องค์ประกอบทางเคมี และสารมลพิษ ทางอากาศ
ลักษณะทีสําคัญของนําและสารมลพิษทางนํา มลพิษจากอุตสาหกรรม มลพิษทางเกษตร มลพิษทางรังสี และความ
ร้อน ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม การป้ องกนั และแกไ้ ข

4062301

เศรษฐศาสตร์ สิงแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Economics
ความสัม พันธ์ร ะหว่า งสิ งแวดล้อ มก บั เศรษฐกิจ โดยใช้ห ลัก การวิเคราะห์ เชิ ง เศรษฐศาสตร์
บทบาทของเศรษฐศาสตร์ ต่ อ การป้ องก นั แก ไ้ ขปั ญ หาสิ งแวดล้ อ ม เศรษฐศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและการควบคุ ม มลพิษ นโยบายของรัฐบาลในการควบคุ ม มลพิษ โครงการและมาตรการ
ต่าง ๆ ทีเกียวกับการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
4092603

คณิตศาสตร์ ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Mathematics
คณิตศาสตร์เบืองต้นพีชคณิตเชิงเส้นว่าด้วยเมตริ ก ซ์และดี เทอร์ มิ แนนต์ การแก ส้ มการ โดยใช้
เมตริ กซ์และดีเทอร์มิแนนต์ แคลคูลสั เบืองต้นว่าด้วย ลิมิต ความต่อเนือง การหาอนุพนั ธ์แบบต่าง ๆ ค่าสูงสุด และค่า
ตําสุด และการอินทิเกรตแบบต่างๆ
4063105

พลังงานกับสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Energy and Environment
ความสําคัญของพลังงานต่อชีวิต ต่อระบบนิเวศและต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
พลังงานในอาหาร สถานการณ์และวิกฤตการณ์ พลังงานของโลก ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิงแวดล้อม การ
ใช้และการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายพลังงานของประเทศไทย

4063404

กฎหมายเกียวกับสิงแวดล้อม
2(2-0-4)
Environmental Law
ประวัติ ความเป็ นมา ความสําคัญ นโยบายและข้อกาํ หนด การออกกฎหมายเกียวกบั
สิงแวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศ พระราช-บัญญัติ พระราชกาํ หนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ และบัญญัติ
ต่าง ๆ ทางด้านสาธารณสุข แรงงาน อุตสาหกรรม สิงแวดล้อม อาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
4063407

การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Analysis and Impact Assessment
สภาวการณ์และการเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อ ม การประเมิ นและการพยากรณ์ผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมทังทางกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกิจ สังคม การสรุ ป รวบรวมสาเหตุและตัวการทีทําให้ เกิด
การ
เปลียนแปลง และผลกระทบและเสนอวิธีการแกไ้ ขอย่างมีประสิทธิภาพ
4063408

การกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
3(2-2-5)
Solid Wastes and Disposal
การจําแนกชนิดของขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล แหล่งกําเนิด ระบบการจัดเก็บ และการขนส่ง เทคโนโลยี
การบําบัดและการกาํ จัด ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม กฎเกณฑ์ต่างๆทีเกียวข้อ ง การติดตามตรวจสอบ การวางแผน
ป้ องกนั และการจัดการ การนํากลับมาใช้ใหม่ การฟื นฟูแหล่งปนเปื อน กรณีศึกษา
4063415

การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Quality Survey and Monitoring
การติดตามตรวจสอบมลพิษในสิงแวดล้อม การกระจายและการเคลือนย้ายของสารมลพิษในสิงแวดล้อม
เทคนิคการเก็บตัวอย่างสารมลพิษในสิงแวดล้อมในดิน นําผิวดินและนําใต้ดิน และอากาศ วิธีการมาตรฐานในการ
วิเคราะห์สารมลพิษ การแปลผล และการคาดการณ์ผลกระทบสิงแวดล้อม
4063416

การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสันสะเทือน
2(1-2-3)
Noise Pollution and Vibration Control
ลักษณะทางกายภาพของเสียง ระบบการได้ยนิ ผลกระทบของมลพิษ ทางเสี ยง แหล่ งก าํ เนิ ดของ
ความสันสะเทือนและผลกระทบต่อมนุษย์และสิงแวดล้อ ม เทคโนโลยีในการควบคุ ม มลพิษ ทางเสี ยงและความ
สันสะเทือน

4063417

การจัดการลุ่มนํา
3(2-2-5)
Watershed Management
ลุ่มนําและความคิดเกียวกับลุ่มนํา
โครงสร้างของทรัพยากรลุ่มนําและสมดุลทางนิเวศวิทยา
หลักการจัดการลุ่มนําเพือการควบคุมปริ มาณ คุณภาพและอัตราการไหลของนํา การควบคุมและป้ องกนั
การ
พังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษในพืนทีลุ่มนํา การพัฒนาแหล่งนําเสือมโทรมของพืนทีลุ่มนํา
ความรู ้เบืองต้นในการสํารวจและวิเคราะห์ลุ่มนํา เพือวางแผนจัดการลุ่มนํา
4063420

สิงแวดล้อมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Environment and Development
ความสัมพันธ์ระหว่างสิงแวดล้อมศึกษาก ับการพัฒนา ปัญหาสิงแวดล้อม ผลกระทบของ
การพัฒนาทีมีตอ่ คุณภาพสิงแวดล้อม การวางแผนด้านสิงแวดล้อม เพือลดความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากบั การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
4063425

คุณภาพนําและนําเสีย
2(2-0-4)
Water and Wastewater Quality
แนวคิดพืนฐานทางด้านปริ มาณวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมี ข องนําและนําเสี ย
มาตรฐานคุณภาพนําและนําทิง การเก็บและเก็บรักษาตัวอย่างนํา การวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของนําและนําเสีย เช่น
ความขุ่น สี พี-เอช การนําไฟฟ้ า สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง คลอรี นตกค้าง คลอไรด์ ออกซิเจนละลายนํา บี
โอดี ซีโอดี
4063501

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2(1-2-3)
Natural Resources and Environmental Management
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิธีผสมผสานการจัดการทรัพยากรอย่างเป็ นระบบ
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ และการจัดการระบบสิงแวดล้อม สํารวจรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบเพือ
วางแผนแกป้ ัญหาสิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาแบบยังยืน
4064201

การ

จุลชีววิทยาสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Microbiology
ชนิดของจุลิ นทรี ยใ์ นสิ งแวดล้อ ม จุลิ นทรี ยใ์ นอาหาร นํา ดิ น และการสุ ข าภิบาลอิ ทธิ พ ลของ
จุลินทรี ยต์ ่อสิงแวดล้อมและการควบคุมแกไ้ ข จุลินทรี ยก์ บั อุตสาหกรรม ประโยชน์และโทษของ
จุลินทรี ย ์

4064404

การดูแลและควบคุม ระบบบําบัดนําเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Operations and Processes
ประเภทของระบบบําบัดนําเสียทีใช้ในประเทศ การรวบรวมนําเสียเข้าระบบการเก็บตัวอย่างนํา
เสีย การวิเคราะห์นาในระบบบํ
ํ
าบัด การประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัด การดูแลควบคุมระบบบําบัดนําเสีย
แบบเลียงตะกอน (Activated sludge) ผังระบบนําทิง พืนฐานวิชาว่าด้วยการไหล
4064406

หลักและวิธีการทางอนามัยสิงแวดล้อม
3(2-2 -5)
Environmental Health Approach
นิยาม ขอบเขต และแนวคิดทางอนามัยสิงแวดล้อม ความเข้าใจพืนฐานเกียวกับบุค คลและสังคม
ความต้องการของมนุษย์ พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย การเรี ยนรู ้และการจูงใจ โครงสร้างสังคม ทฤษฏีและวิธีการ
พัฒนาชุมชนทัวไป องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อโครงการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย
4064409

การวางแผนการใช้ ประโยชน์ ทีดิน
3(2-2-5)
Land Use Planning
ความหมาย ความสํ า คัญ ของการใช้ป ระโยชน์ ที ดิ น สภาพการใช้ ที ดิ น ในประเทศไทย
การจําแนกและหลักการจําแนกสมรรถนะทีดิน หลักการใช้ทีดินและอืนๆ การวางแผน การใช้ประโยชน์ทีดิ น เน้น
กิจกรรมการใช้ทีดินในประเทศไทยเป็ นสําคัญ
4063801
การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
2(90)
Preparation for Professional Practice in Environmental Science
กิจกรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู ้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติแรงจูงใจ และคุณลักษณะ
ทีเหมาะสมกบั วิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึงเกียวข้องกบั งานในวิชานัน ๆ
4064802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
5(250)
Professional Practice in Environmental Science
ฝึ กปฏิบตั ิงานหรื อจัดทําโครงการ ศึกษาเฉพาะในชุมชน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพ
ปัญหา วิเคราะห์และแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ทีจะคลีคลายปัญหาทางด้านสิงแวดล้อมด้วยตนเอง แล้ว
จัดทําเป็ นรายงานเสนอต่ออาจารย์ และผูน้ าํ ในชุมชน
4064417

การประเมินสถานะภาพสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental existing Assessment
ความสําคัญ ของการวิเ คราะห์ สิงแวดล้อ ม กระบวนการและขันตอนการวิ เคราะห์ ประเมิ น
สถานะภาพสิงแวดล้อม สิงแวดล้อมในโรงงานและบริ เวณโรงงาน ปัจจัยทีทําให้ เกิดโรค หรื อ อันตรายต่อ สุ ข ภาพ
อนามัยของคนงาน และประชาชนบริ เวณใกล้โรงงาน รวมทังวิธีวิเคราะห์ เพือหามาตรการควบคุ ม ป้ องก นั และ
แกไ้ ข

4064418

การจัดการคุณภาพนํา
3(3-0-6)
Water Quality Management
ลักษณะของระบบทรัพยากรนํา การวางแผนและการประเมินแผนการจัดการนํา วัตถุประสงค์ใน
การวางแผนพัฒ นาระบบทรั พ ยากรนํา ระบบอ่ า งเก็บ นํา ระบบการใช้นําและส่ ง นํา ระบบทรั พ ยากรนํา
อเนกประสงค์ขนาดใหญ่และซับซ้อน ระบบนําใต้ดิน ระบบคุณภาพนํา แบบจําลองระบบลุ่มนํา

4064419

การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Wastes Management
ลัก ษณะทางฟิ สิ ก ส์ แ ละเคมี ข องมู ล ฝอย ระบบเก็บ และขนถ่ า ยมู ล ฝอย กระบวนการ
กาํ จัดมู ล ฝอย การฝังกลบอย่างถู ก หลัก สุ ข าภิบาล การหมัก ทําปุ๋ ย การลดปริ ม าณและการนํามู ล ฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย พิษวิทยา กระบวนการบําบัด การปรับเสถียรภาพ และการ
ทําให้แข็งตัว การกําจัดโดยการฝังกลบ การเผา การฟื นฟูสภาพทีดิน
4064901

4064902

สัมมนาสิงแวดล้อม
Seminar in Environment
ศึกษา ค้นคว้าและวิจยั ขันพืนฐานทางด้านสิงแวดล้อมเสนอเป็ นรายงาน

1(0-2-1)

การวิจัยสิงแวดล้อม
3(0-6-3)
Environmental Research
การเสนอรายงานเกียวกับปัญหาทางสิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและสิงประดิษฐ์
ใหม่ ๆ แนวความคิด ผลงาน ข้อมูล หรื อสภาพการเปลียนแปลงในสังคมทีอาจจะมีผลกระทบต่อการดํารงชี วิตและ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนํามาอภิปราย เพือประโยชน์ในการศึก ษา
เพิมเติม หรื อนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป
4064415
สถิติและระเบียบวิธีวจิ ัยทางสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Statistics and Research Methodology
แนวคิดและกระบวนการ และวิทยาระเบียบวิธีวิจยั ทางสิงแวดล้อม และสถิติศาสตร์ หลักมูลการวิจยั
การพิจารณาปัญหาการวิจยั การเฟ้ นหาและเลือกหัวข้อทีทําวิจยั ได้ การค้นคว้าหาข้อมูลเพือสนับสนุนการอธิบาย
ปัญหาในเบืองต้น การทบทวนเอกสารทีเหมาะสม การวางแผนการวิจยั การกาํ หนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
วิจยั การกําหนดสมมติฐานการวิจยั รู ปแบบวิธีวจิ ยั และเครื องมือทีใช้ในการวิจยั เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนข้อเสนอโครงร่ างการวิจยั การเขียนรายงาน การวิจยั เอกสารอ้างอิง
และเรื องทีเกียวข้อง และการอ้างอิงแหล่งข้อมูล วิธีการนําเสนอผลการวิจยั หลักมูลสถิติสิงแวดล้อมทีใช้ในการวิจยั
ทางสิงแวดล้อมได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน อันประกอบด้วย
การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานเกียวกับค่าเฉลีย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย

4063209

เคมีวเิ คราะห์คุณภาพนําและนําเสีย
2(1-2-3)
Water and Wastewater Chemistry
หลักการและทฤษฎี ความเข้าใจพืนฐานของเคมีเชิงคุณภาพและปริ มาณ การอธิบายและใช้
ข้อมูลคุณภาพนําทิงทางกายภาพและทางเคมี เช่น สี ความขุ่น บีโอดี และความสัมพันธ์ทางกายภาพ เคมี และ
สิงมีชีวิต
4063605

ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์คุณภาพนําและนําเสีย
1(0-3-2)
Water and Wastewater Chemistry Laboratory
การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณภาพนําทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมี วิธีการประเมินค่า
คุณภาพนําและผลกระทบต่อสิงมีชีวิต

4061105

วิทยาศาสตร์ โลกทังระบบ
3(2-2-5)
Earth System Science
การเชือมโยงความสัมพันธ์ การพึงพาอาศัยซึงกันและกนั ของระบบสิงแวดล้อมต่างๆ ดิน นํา
บรรยากาศ และสิงมีชีวติ ทีเป็ นองค์ประกอบหลักของโลกทังระบบเข้าใจปรากฎการณ์ธรรมชาติทีเกิดขึนบนโลก
เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง นําท่วม แผ่นดินถล่ม ฯลฯ ผลการเปลียนแปลงและการเสียสมดุลของความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆของโลก
4063404

ระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อม
3(3-0-6)
Environment Management System
แนวคิดและองค์ประกอบของระบบมาตรฐานการจัดการสิงแวดล้อ ม วัตถุ ประสงค์ข นตอนและ
ั
ปัจจัยสําคัญในการดําเนินการจัดทําระบบ ข้อ ก าํ หนดทัวไป การจัดระบบ การเฝ้ าระวังและตรวจสอบระบบการ
จัดการ
4063413

เทคโนโลยีทางอนามัยสิงแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Health Technology
หลักการและเทคนิคในการจัดการ การปรับปรุ ง และพัฒนา สภาพแวดล้อมของทีอยูอ่ าศัย ระบบ
สาธารณูปโภค และการบริ การต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักพืนฐานสุขาภิบาล ปลอดภัยต่อสุขภาพและเหมาะสมต่อการ
ใช้ประโยชน์ของแต่ละบุคคลๆ ในสังคม ศึกษาค้นคว้า และทดลองเพือการป้ องกนั และแกไ้ ขปัญหาทางด้านอนามัย
สิงแวดล้อมในลักษณะต่าง ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนั

4062208

มลพิษและการควบคุม
3(4-0-8)
Pollution and Pollution Control
ความหมาย ประเภท สาเหตุ ผลกระทบของมลพิษสิงแวดล้อม สถานการณ์สิงแวดล้อมโลก
สถานการณ์สิงแวดล้อมไทย หลักการควบคุม การป้ องกนั เทคโนโลยีการบําบัด และการกาํ จัดมลพิษสิงแวดล้อม
เทคโนโลยีสะอาด
4064425

การใช้ แผนทีเพือการจัดการสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Map for Environmental management
ประวัติ หลักการพืนฐานด้านการอ่านแผนที การสํารวจข้อมูลภาคสนาม การเขียนและจัดทําแผน
ที การใช้แผนทีในการจัดการทรัพยากรและ มลพิษสิงแวดล้อม รวมถึงการฝึ กปฏิบตั ิเก็บข้อมูลและตรวจสอบ
ภาคสนาม
4064426

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เบืองต้ นสําหรับนักสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Introduction to Geographic Information System for Environmental Scientists
ความรู ้เกียวกับภูมิสารสนเทศโดยทัวไป องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แผนทีและการอ่านแผนที แบบจําลองข้อมูลภูมิศาสตร์ แหล่งข้อมูล ภูมิสารสนเทศ การรับรู ้จากระยะไกล ระบบหา
พิก ัดตําแหน่งบนพืนโลกด้วยดาวเทียม การประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิ ความถูกต้องของข้อมูล แนวโน้มของพัฒนาการของภูมิสารสนเทศ
4064427

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ด้านสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Environment Mathematical Model
ประวัติความเป็ นมา หลักการ วิธีการ และการนําไปใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ในงานจัดการ
สิงแวดล้อม ด้านอากาศ ด้านเสียง ความสันสะเทือน ด้านนํา ด้านการจัดการทรัพยากรและการควบคุมมลพิษ

4061107

นิเวศวิทยาสําหรับนักสิงแวดล้อม
3(2-2-5)
Ecology for Environmental Scientists
ระบบนิเวศวิทยาแหล่งนํา และนิเวศวิทยาบนบกโดยศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ หมุนเวียน
สสารและถ่ายเทพลังงาน การเปลียนแปลงแทนที การแพร่ กระจาย และความสัมพันธ์ระหว่างสิงมีชีวิตกบั
สิงแวดล้อมระดับต่าง ๆ ในแหล่งนํา และป่ าไม้ ศึกษาการใช้เครื องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา
การตรวจวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่าง ๆ

