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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Bachelor of Science Program in Environmental Science

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) B.Sc. (Environmental Science)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปรัชญา
ตระหนักในคุณคา พัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม สามารถวิเคราะห สังเคราะห เผยแพรความรู ขอมูล

ขาวสารสิ่งแวดลอมตอสังคม  รวมถึงสามารถจัดการและปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสนองความตองการของหนวยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน  และทองถ่ิน

2. เพ่ือใหบัณฑิตมีความตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมและนําไปสูการแกปญหาและบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนท้ังในระดับบุคคลและทองถ่ินไดอยางเหมาะสม

3. เพ่ือใหบัณฑิตมีเจตคติดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสังคม

จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 130 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 33 หนวยกิต

1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 91 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 26 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 36 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 33 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต

1500105 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0)
Thai for Communication

1500106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0)
English for Communication

1500107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารผานสื่อ 3(3-0)
Communicative English through Media



2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หนา 2

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
1.2.1) บังคับ 1 รายวิชา 3 หนวยกิต

2500108 ความจริงของชีวิต 3(3-0)
Truth of life

1.2.2) เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต
2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 3(3-0)

Aesthetic Appreciation
2500105 มนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0)

Man and Self Development
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

2500106 วิถีไทย 3(3-0)
Thai Living

2500107 วิถีโลก 3(3-0)
Global Living

1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 หนวยกิต
1.4.1) บังคับ 3 รายวิชา 9 หนวยกิต

4000110 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0)
Man and Environment

4000111 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)
Thinking and Decision Making

4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 3(2-2)
Information Technology for Lifelong Learning

1.4.2) เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต
4000113 วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0)

Science and Life Quality Development
4000114 วิทยาศาสตรสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2)

Health Science and Exercises
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 91 หนวยกิต

2.1) กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes
3(3-0)

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English

3(3-0)

4011309 ฟสิกสพ้ืนฐาน
Fundamental Physics

3(2-3)

4021118 เคมีพ้ืนฐาน
Basic Chemistry

3(2-3)

4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน
Fundamental Biology

3(2-3)
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4062208 เคมีสิ่งแวดลอม
Environmental Chemistry

3(2-2)

4062301 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
Environmental Economics

3(3-0)

4064903 สถิติและการวิจัยสิ่งแวดลอมเบื้องตน
Statistics and Basic Environmental Research

3(2-2)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
4061101 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

Environmental Science Foundation
3(2-2)

4063205 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ
Analytical Chemistry of Pollutants

3(2-2)

4063424 กฎหมายสิ่งแวดลอม
Environmental Laws

3(3-0)

4063502 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Environmental and Natural Resources Management

3(2-2)

4063504 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Environmental Management Systems

3(2-2)

4064201 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
Environmental Microbiology

3(2-2)

4064501 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
Environmental Good Governance

3(3-0)

4064502 สภาวะโลกรอนและผลกระทบ
Global Warming and Its Impact

3(3-0)

4064904 สัมมนาสิ่งแวดลอม
Environmental Seminar

2(1-2)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ 30 หนวยกิต

4061105 สิ่งแวดลอมศึกษา
Environmental Education

3(2-2)

4061201 มลพิษทางอากาศ
Air Pollution

3(2-2)

4061203 มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Pollution

3(2-2)

4061205 มลพิษทางดินและน้ํา
Soil and Water Pollution

3(2-2)

4062303 การตั้งถ่ินฐานของมนุษยและการวางผังเมือง
Human Settlement and Urban Planning

3(3-0)

4063105 พลังงานกับสิ่งแวดลอม 3(2-2)
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Energy and Environment
4063415 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

Environmental Monitoring
3(2-2)

4063422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
Environmental Impact Assessment

3(2-2)

4063503 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
Solid and Hazardous Waste Management

3(2-2)

4064104 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
Environmental Ecology

3(2-2)

2.3.2) เลือก เรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4062202 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม

Environmental Toxicology
3(2-2)

4063303 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
Environmental Sanitation

3(2-2)

4063502 สิ่งแวดลอมเมืองและการจัดการ
Urban Environment and Management

3(2-2)

4063505 การจัดการทรัพยากรพลังงาน
Energy Resource Management

3(2-2)

4064301 การบําบัดน้ําเสีย
Wastewater Treatment

3(2-2)

4064303 การประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม
Environmental Public Relation

3(2-2)

4064304 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety

3(2-2)

4064305 อนามัยสิ่งแวดลอม
Environmental Health

3(2-2)

4064415 การสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม
Remote Sensing and Environmental Information System

3(2-2)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณไมนอยกวา 5 หนวยกิต
4063802 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

Professional Internship in Environmental Science
5(450)

เง่ือนไข นักศึกษาจะตองผานการฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจาก
หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐ/เอกชน หลังจากการเรียนจบการศึกษา
ชั้นปท่ี 3 กอนการฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมอยางนอย 4 สัปดาห

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 33 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)

Thai for Communication
ความหมาย องคประกอบและความสําคัญของการสื่อสาร ความหมายของภาษา ลักษณะ

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม ทักษะการรับสาร การสงสารอยางมี
มารยาทและมีประสิทธิภาพ ทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ ทักษะการเปนพิธีกร ในงานพิธีตางๆ การใช
กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาในการวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ สรุปความ ตีความ การนําเสนอ
ผลการศึกษาคนควาและการอางอิงดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม อยางสรางสรรคและมี
ประสิทธิผล
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication
3(3-0)

Listening, speaking, reading and writing skills for daily-life situations through
a communicative learning approach, with topics on greetings, introducing oneself and
others, providing information and advice, expressing feelings, and recognizing and
understanding characteristics of foreign cultures. Also reading notices, labels,
advertisements, and writing simple texts.
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานสื่อ

Communicative English through Media
3(3-0)

Songs, games, literary texts as well as other media such as video and film
clips  to  expose  learners  to  English  in  real-life situations. Comprehension questions,
group discussions, role plays or simulations used to check students’ understanding of
spoken English in various situations.

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
1.2.1 บังคับ 1 รายวิชา 3 หนวยกิต

2500108 ความจริงของชีวิต 3(3-0)
Truth of Life
ทัศนะความเชื่อและวิถีปฏิบัติเก่ียวกับชีวิตมนุษย ศึกษาความจริงของชีวิตตามหลักไตร

ลักษณ และการเขาถึงความจริงของชีวิตโดยหลักไตรสิกขา องคประกอบของชีวิต เปาหมายของชีวิต และ
หลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาท่ีผูเรียนยึดถือ ตลอดถึงการนําหลักธรรมมาใชแกปญหาชีวิต
การมีสันติสุขและสันติภาพท้ังสวนตนและสวนรวม มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล
เขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ืน สังคมและสรรพสิ่งรอบตัว ใฝรูและคิดอยางมีเหตุผลและแสดงออกอยางมีสติ

1.2.2 เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต
2000103 ความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 3(3-0)

Aesthetic Appreciation
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศิลปะ ความงาม ความไพเราะ องคประกอบทางศิลปะ

ความสําคัญของการรับรูทางอารมณและความรูสึก ศิลปะทางจินตภาพ ศิลปะทางเสียง ศิลปะทางกายลีลา
การวิเคราะห วิจารณ และการตัดสินทางศิลปะ ผลงานชิ้นเอกของศิลปนสําคัญท้ังของไทยและของโลก
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2500105 มนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0)
Man and Self Development
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ความสัมพันธทางสรีรวิทยาของรางกาย

อารมณ สังคมและจิตใจตอพฤติกรรมมนุษยท้ังในภาวะปกติและไมปกติ หลักการศึกษาตนเอง ฝกการ
สํารวจตนเอง การปรับตัวโดยเนนทักษะชีวิตดานกระบวนการคิด การพัฒนาปญญาและความคิดสรางสรรค
การพัฒนาตนในดานจริยธรรม อารมณ ความมุงม่ัน ความอดทนอดกลั้น รสนิยมท่ีดี เปนคนท่ีสมบูรณท้ัง
รางกายและจิตใจ

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
2500106 วิถีไทย 3(3-0)

Thai Living
ภูมิหลังของสังคมไทย ลักษณะสังคมไทย สภาพสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของไทย สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายในชีวิตประจําวัน การพัฒนาสังคมไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2500107 วิถีโลก 3(3-0)

Global Living
อารยธรรมมนุษยดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ความขัดแยงและการ

ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมตะวันออก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสู
ความเปนสมัยใหม ความสัมพันธดานการเมืองและเศรษฐกิจท่ีสงผลตอสังคมโลก รวมท้ังการปรับตัวของ
ประเทศไทยท่ีมีตอการจัดระเบียบของสังคมโลก

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 หนวยกิต
1.4.1 บังคับ 3 รายวิชา 9 หนวยกิต

4000110 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0)
Man and Environment
วิวัฒนาการของมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับระบบนิเวศ ระบบนิเวศและการ

เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับการปรับสิ่งแวดลอมใหเขากับ
ตนเองและการเกิดเทคโนโลยี กฎหมายสิ่งแวดลอม การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หลักการ แนวคิดของโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ปญหาและการแกปญหาการจัด
การพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
4000111 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0)

Thinking and Decision Making
กระบวนการคิดของมนุษย หลักตรรกศาสตรท่ีใชในการคิดและการใหเหตุผลของมนุษย

หลักการคิดวิเคราะห วิจารณ การคิดแบบวิทยาศาสตรและหลักธรรม การคิดนอกกรอบ ความคิด
สรางสรรคท่ีใชในกระบวนการคิดและการตัดสินใจ การฝกปฏิบัติคํานวณข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพและรูเทาทัน
4000112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3(2-2)

Information Technology for Lifelong Learning
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณคอมพิวเตอร กระบวนการประมวลผลขอมูล การจัดการขอมูล การใชงานโปรแกรมระบบ
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โปรแกรมประยุกตดานสํานักงาน การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร การแสวงหาความรู
การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลและแหลงการเรียนรูตางๆ การคนควา การทํารายงาน โดยคํานึงถึง
สิทธิทางปญญาและผลกระทบตอชีวิตและสังคม

1.4.2 เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต
4000113 วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0)

Science and Life Quality Development
สิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต พันธุวิศวกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี ไบโอฟสิกส สารเคมีในชีวิตประจําวันและผลิตภัณฑทางธรรมชาติ
และความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โครงงานวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมให
เกิดการเรียนรูสภาพปญหา สาเหตุแหงปญหา วิธีการแกปญหาและผลลัพธที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
4000114 วิทยาศาสตรสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2)

Health Science and   Exercises
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรสุขภาพ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ การสงเสริมสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตรสุขภาพ โภชนาการเพื่อสุขภาพ การคุมครอง
ผูบริโภค หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การกําหนดโปรแกรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายท่ี
เหมาะสมกับตนเอง การฝกและปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตใจ

2) หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 91 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and commerce

to improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn English
through their own motivation to use the language. Discussions of ideas from texts and
highlights of presentation techniques included.

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)
Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands. Including

practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and resumes, note-
taking and summarizing chosen texts.
4011309 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3)

Fundamental Physics
ระบบหนวย เวคเตอร การเคลื่อนท่ีของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน

โมเมนต งาน กําลัง พลังงาน เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน หลักของอาร-คีเมเดส ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับความรอน ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
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4021118 เคมีพื้นฐาน 3(2-2)
Basic Chemistry
โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และ

แทรนซิชัน ของเหลว สารละลาย สมดุลกรด – เบส
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3)

Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบตาง ๆ

ของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอม การ
อนรุักษสิ่งแวดลอม
4062208 เคมีสิ่งแวดลอม 3(2-2)

Environmental Chemistry
ความหมายและขอบเขตของเคมีสิ่งแวดลอม องคประกอบทางเคมีและสาเหตุการเกิดสาร

มลพิษสิ่งแวดลอม หลักการวิเคราะหและตรวจสอบสารเคมีท่ีเปนพิษรวมท้ังผลกระทบและการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
4062304 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 3 (3-0)

Environmental Economics
ลักษณะของปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการพัฒนาประเทศดาน

เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมในแงมุมทางเศรษฐศาสตร แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
และการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาเปนเครื่องมือในการจัดการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
กรณีศึกษาท้ังในและตางประเทศ
4064903 สถิติและการวิจัยสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 3(2-2)

Statistics and Basic Environmental Research
หลักสถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องตน ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน การประยุกตใชหลักสถิติเพ่ือการ

เก็บตัวอยางและการวิเคราะหตัวอยางดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการใชหลักสถิติเพ่ือการแปลผลขอมูล
สิ่งแวดลอม (กําหนดใหมีการทําโครงงานการวิจัยปญหาพิเศษดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 26 หนวยกิต
4061101 พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Environmental Science Foundation
หลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดลอม

ระบบนิเวศ ระบบสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงานในชีวิตประจําวัน มลพิษ
สิ่งแวดลอม และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (มี
กิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน)
4063205 เคมีวิเคราะหสารมลพิษ 3 (2-2)

Analytical Chemistry of Pollutants
หลักการวิเคราะหทางเคมี การใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและวิธีการวิเคราะหทางเคมี

เพ่ือการวิเคราะหและตรวจสอบสารมลพิษสิ่งแวดลอมในดิน ในน้ํา ในอากาศ และในสิ่งมีชีวิต
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4063424 กฎหมายสิ่งแวดลอม 3 (3-0)
Environmental Laws
ความเปนมา แนวคิด สาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ท้ังภายในและ

ระหวางประเทศ รวมท้ังกฎขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติ มาตรการตางๆ ทางกฎหมายและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษ
ตางๆ เชน มลพิษทางดิน น้ํา อากาศ เสียง และของเสียอันตราย เปนตน (โดยใหมีตัวอยางกรณีศึกษา
กฎหมายทางดานสิ่งแวดลอมในสถานการณจริง)
4063502 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Environmental and Natural Resources Management
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศซึ่ง

ครอบคลุมถึงนโยบาย มาตรการ กลไกและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังปจจัยตาง ๆ ท่ีท้ังเอ้ือและไมเอ้ือตอการ
บริหารจัดการดังกลาวรวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตโครงการพระราชดําริ  โดยกําหนดใหมีการทํารายงานประกอบดวย
4063504 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Environmental Management System
ประวัติและความสําคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14000) แนวคิด รูปแบบ

องคประกอบและวิธีการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
จัดทํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001, ISO 14004) ท่ีใชในปจจุบันท้ังในระดับสากล
และในระดับประเทศ มีการเยี่ยมชม การประยุกตใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในองคกรและกิจการตางๆ
เชน กิจการโรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม
4064201 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Environmental Microbiology
ชนิดของจุลินทรียในสิ่งแวดลอมและวิธีการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการจุลินทรียกับ

อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล และสิ่งแวดลอม ประโยชนและโทษของจุลินทรียรวมท้ังอิทธิพลของจุลินทรียตอ
สิ่งแวดลอมและการควบคุมแกไข
4064501 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 3(3-0)

Environmental Good Governance
แนวคิด หลักการ ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของธรรมาภิบาลและ

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม และการนําหลักการ แนวคิด ของธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชในการ
จัดการสิ่งแวดลอมโดยมุงเนนในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
รวมท้ังวิเคราะหและการประเมินผลการจัดการสิ่งแวดลอมโดยใชหลักธรรมาภิบาลในกรณีศึกษาตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน
4064502 สภาวะโลกรอนและผลกระทบ 3(2-2)

Global Warming and Its Impact
ปญหา สาเหตุ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะโลกรอน ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศท้ังทางตรงและทางออม ไดแก ปรากฏการณเรือนกระจก    ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเปลี่ยนของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร แหลงน้ํา เศรษฐกิจ
สังคม และสุขภาพอนามัย เปนตน  แนวทางลดปญหาและผลกระทบจากสภาวะโลกรอน
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4064904 สัมมนาสิ่งแวดลอม 2 (1-2)
Environmental Seminar

การศึกษาและฝกปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ ข้ันตอนการจัดสัมมนาวิชาการดาน
สิ่งแวดลอม มีการเสนอประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ดวยการศึกษาและคนควาขอมูล  จากแหลงตาง ๆ แลวนํามา
อภิปรายเพ่ือประโยชนในการศึกษาเพ่ิมเติมหรือการนําไปประยุกตใช มีการฝกปฏิบัติ การจัดสัมมนา
วิชาการดานสิ่งแวดลอมเต็มรูปแบบ 1 ครั้ง

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 30 หนวยกิต
4061105 สิ่งแวดลอมศึกษา 3 (2-2)

Environmental Education
ความหมาย  แนวคิด  วัตถุประสงค  หลักการและกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา  เพ่ือใช

ในการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  และพัฒนากิจกรรมและเทคนิคในการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะ ความตระหนักและเจตคติท่ีดีตอ
สิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการรวมลงมือปฏิบัติในการปองกัน และแกปญหาสิ่งแวดลอมตอไป
4061201 มลพิษทางอากาศ 3 (2-2)

Air Pollution
ลักษณะและแหลงมลภาวะอากาศ มาตรฐานการควบคุมมลภาวะอากาศ สารมลพิษท่ีเปน

แกสและอนุภาพ การวัดและการเก็บตัวอยางสารมลพิษทางอากาศ การสํารวจมลภาวะอากาศ วิธีการ
ควบคุมมลภาวะอากาศ
4061203 มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 3(2-2)

Noise and Vibration Pollution
ลักษณะทางกายภาพของเสียง ระบบการไดยินท่ีระดับเกินมาตรฐานตอสุขภาพของมนุษย

การวัดคามลพิษทางเสียง ผลกระทบตอมลพิษทางเสียง มาตรการในการควบคุมความเดือนรอนรําคาญ
เนื่องจากเสียง แหลงกําเนิดของการสั่นสะเทือนท่ีมีผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การวัดคาความสั่นสะเทือน
เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน กฎหมาย และบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ
4061205 มลพิษทางดินและน้ํา 3 (2-2)

Soil and Water Pollution
ชนิดของดิน การเก็บและวิเคราะหตัวอยางดิน ดัชนีชี้วัดดิน เคมีของดิน น้ําเสียและ

คุณภาพแหลงน้ํา การเก็บตัวอยางน้ําและการตรวจวัดดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําทางเคมี รวมท้ังศึกษา สาเหตุ
การปองกัน ควบคุมและแกไขมลพิษทางดินและน้ํา
4062303 การตั้งถิ่นฐานของมนุษยและการวางผังเมือง 3 (3-0)

Human Settlement and Urban Planning
รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ปจจัยท่ีมีผลตอการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ปญหา

สิ่งแวดลอมเมือง คุณภาพชีวิต การปองกันและแกไขปญหามลพิษเมือง การจัดระบบเมือง การใชประโยชน
และการวางผังเมืองประเทศไทย
4063105 พลังงานกับสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Energy and Environment
แหลงกําเนิดและประเภทของพลังงาน  ความสําคัญและประโยชนของพลังงานตอชีวิต ตอ

ระบบนิเวศ และตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สถานการณและวิกฤตพลังงานของโลก ผลกระทบของ
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การใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน พลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือก  นโยบายและ
สถานการณพลังงานของประเทศไทยและของโลก
4063415 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Environmental Monitoring
หลักการ กระบวนการและวิธีการสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  อาทิ

คุณภาพอากาศ เสียง น้ํา และภัยพิบัติธรรมชาติ การวางแผนสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม วิธีการเก็บตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และการจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
4063422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Environmental Impact Assessment
หลักการและกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท้ังดานทรัพยากรกายภาพ

ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณคาตอคุณภาพชีวิต การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากกิจกรรมโครงการการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) การประเมินผลกระทบทางสังคม
(SIA) และการมีสวนรวมของประชาชน การสรางมาตรการและแผนการแกไขเพ่ือลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
4063503 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 3 (2-2)

Solid and Hazardous Waste Management
แหลงกําเนิด ปริมาณ องคประกอบและสมบัติของมูลฝอยและของเสียอันตราย การลด

ปริมาณของเสียและการนํากลับมาใชใหม การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีแหลงกําเนิด ระบบการ
เก็บรวบรวมและขนสงมูลฝอยและของเสียอันตราย  การบําบัดและกําจัด  มูลฝอยและของเสียอันตรายดวยวิธี
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
4064104 นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Environmental Ecology
ความหมาย โครงสรางและหนาท่ีของระบบนิเวศ ประเภทของระบบนิเวศ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระบบนิเวศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษยตอ
ระบบนิเวศประเภทตางๆ โดยกําหนดใหมีกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน หรือนอกสถานท่ีตามความ
เหมาะสม

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือก) 6 หนวยกิต
4062202 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Environmental Toxicology
หลักเบื้องตนแนวคิดและคําจํากัดความดานการศึกษาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม สารพิษใน

สิ่งแวดลอม ปจจัยท่ีมีผลตอความเปนพิษ การดูดซึม การกระจาย การสะสมและการขับสารพิษ การ
เปลี่ยนแปลงสารพิษในสิ่งมีชีวิต การกําหนดคามาตรฐานดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม  และการประเมินความ
เสี่ยงจากผลกระทบของสารมลพิษตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
4063303 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 3(2-2)

Environmental Sanitation
หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ การปรับปรุง

สภาพแวดลอมตามหลักสุขาภิบาล เชน การควบคุมพาหะนําโรค การสุขาภิบาลอาหาร ท่ีพักอาศัย ท่ี
พักผอนหยอนใจและโรงพยาบาล มีการศึกษานอกสถานท่ี



12

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หนา 12

4063502 สิ่งแวดลอมเมืองและการจัดการ 3(2-2)
Urban Environment and Management
ปญหาสิ่งแวดลอมเมือง เชนน้ําเสีย อากาศเปนพิษ มูลฝอยชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย

กอสราง และของเสียอันตราย คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัยของชุมชนเมือง การใช
พ้ืนท่ีและการจัดการระบบเมือง การปองกันและการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในเมือง
44063505 การจัดการทรัพยากรพลังงาน 3(2-2)

Energy Resource Management
แหลงกําเนิดและการใชทรัพยากรพลังงาน ผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม

การตรวจติดตามและการวิเคราะหการใชพลังงาน การอนุรักษพลงังานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
พลังงานสะอาด ขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการพลังงานมีการศึกษานอกสถานท่ี
4064301 การบําบัดน้ําเสีย 3 (2-2)

Wastewater Treatment
แหลงกําเนิด ปริมาณและลักษณะทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ของน้ําเสีย การรวบรวม

และการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การกําจัดตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย มีการศึกษา
เยี่ยมชมระบบบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
4064303 การประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม 3(2-2)

Environment Public Relation
ความสําคัญและความหมายของการประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธ

สิ่งแวดลอม โดยการใชสื่อประเภทการเขียนและสิ่งพิมพ การจัดนิทรรศการและการฝกอบรม การถายภาพ
และการทําบทบรรยายประกอบภาพเพ่ือการประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม การพูดและการสื่อความหมาย
ธรรมชาติ จรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ การจัดทําโครงการประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม
4064304 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (2-2)

Occupational Health and Safety
สุขภาพของบุคคลท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ  พิษวิทยาทาง

อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ โรคท่ีเกิดจากการทํางานและสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรค
องคประกอบทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและภาวะความตึงเครียดเนื่องจากสภาพการทํางาน รวมท้ัง การ
คนหา การประเมินความเสี่ยงและการปองกันและควบคุมอันตรายจากการทํางาน
4064305 อนามัยสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Environmental Health
ความหมาย  ขอบเขตและแนวคิดทางอนามัยสิ่งแวดลอม  ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ

บุคคล สังคม  ความตองการของมนุษย และ พฤติกรรมอนามัย องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอม สุขอนามัยของชุมชนเมือง การใชพ้ืนท่ีและการจัดการระบบเมือง
4064415 การสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม 3 (2-2)

Remote Sensing and Environmental Information System
การใชแผนท่ีเบื้องตน  ระบบกําหนดคาพิกัดดวยดาวเทียม หลักการและเทคนิคการสํารวจ

ระยะไกลเบื้องตน การแปลภาพถายดาวเทียมเบื้องตน การประยุกตใชเทคนิคการสํารวจระยะไกลเพ่ือการ
วางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หลักการ วิธีการและการใชประโยชน
ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอมเพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต
4064802 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 5(450)

Professional Internship in Environmental Science
การฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เรียนรูกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ทักษะการทํางานและการแกปญหารวมท้ังการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร มีการรวบรวม
องคความรู จัดทํารายงานพรอมการนําเสนอ

*** เ ง่ือนไข นักศึกษาจะตองผานการฝกประสบการณวิชาชีพสิ่ งแวดลอมจาก
หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐ/เอกชน หลังจากเรียนจบการศึกษาชั้นปท่ี
3 กอนการฝกประสบการณวิชีพวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมอยางนอย 4 สัปดาห

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรสาขานี้  ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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