
มหา วิ ท ย าลั ย มห าส า รค าม





เจ้าของ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาคารราชนครินทร	์(RN)		ชั้น	2
	 ตำาบลขามเรียง		อำาเภอกันทรวิชัย		จังหวัดมหาสารคาม		44150
	 โทรศัพท์		:		0	4375	4412	,	0	4375	4333		ภายใน		2012	-	2015
	 http://grad.msu.ac.th

ที่ปรึกษา		 ผศ.ดร.กริสน์		 ชัยมูล		 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รศ.ดร.มณีรัตน	์	 องค์วรรณดี		 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
	 รศ.ดร.สุมัทนา		 กลางคาร		 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
	 ผศ.ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยัฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษาและกจิการพเิศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

ผู้รวบรวม		 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย์

พิมพ์ที	่	 หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
	 232/199	หมู่	6	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000
	 Tel.	0-4332-8589-91		Fax.	0-4332-8592	
	 E-mail	:		klungpress@hotmail.com	

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก
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 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”  หมายถึง  ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง  ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท :  043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร :  043-754412-3
Website :  http://grad.msu.ac.th

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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 Principle of Environmental Ethics

 Principles of Environmental Science 

 Natural Resources and Environment 

 Concepts of Ecology and Environment

  Principles of Environmental Education

 Philosophy of Environmental Education 

 Leader in Environmental Education 

 Advanced Research and Statistic 
 Methodology for Environmental
 Education 

 Seminar on Dissertation 1

 Seminar on Dissertation 2 

 Writing and Publishing International 
  Research Article  

   

 Environmental Laws

 Integrated Solid Waste Management

 Integrated Water Resources Management

      Environmental Pollution Management

         Integrated Environmental Management

              Sustainable Environmental Management

 Cultural Environment Management

 Eco – Cultural Tourism

 Environmental Impact Assessment

 Environmental Health Impact   
 Assessment

 Development of Environmental Education 
 Curriculum

 Promotion of Environmental Quality

 ASEAN Natural Resource and Environment

 Environmental Recreation

 Wisdom of Environmental Management

 Environment in the Northeast

 Field Environmental Education  

 Communication for Environmental 
 Education

   Environmental Aesthetics 
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 Environmental Education Training 
 Curriculum

 Learning Sources for Environmental 
 Education

 Thesis

 Thesis
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 Principle and concept on ethics, past and present 

 

international practices on equity and human right towards 

natural resources and environmental perspective, environmental 

any related laws, environmental ethic analyses on social and 

community structures; such as urban community, rural 

community and The Northeastern communities of Thailand; 

advocacy on morals, value and environmental ethics for 

sustainable socioeconomic and environmental development

 

 

 Principles  of think analysis and synthesis of Basic 

of environment, ecology, biodiversity, natural resources and 

their relations, social and cultural environment, environmental 

problems; application of concept and principles of environmental 

science, environmental management, environmental biology, 

technology, environmental engineering, environmental 

ethics, environmental health, environmental conservation  and 

environmental education in environmental problems solving

 

 The principle of natural resources and environmental 

management, composition, structure and function of natural 

 

between natural resources and the environment, how to 

prepare an integrated management plan, planning and allocation 

of natural resources on balanced and sustainable
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 Human and sustainability, ecological principles; 

matter, energy  systems,  and ecosystem; biodiversity and 

evolution; species interactions and population control;  the 

human population and its impact;  biodiversity situation in 

different biomes,  sustaining biodiversity, sustaining natural 

 

sustaining environment and its utilization such as environmental 

pollution, air pollution, climate changes, water pollution, 

solid and hazardous wastes and human health promotion

 

 

concepts environmental education; development of environmental 

education philosophy of environmental education, environmental 

curriculum, processes of transmission of environmental 

education, activities of environmental education, evaluation 

of environmental education, instrument media and learning 

resources for environmental education, research on environmental 

education, environmental education network 

 

 

  Introduction on philosophy, foundation of  

environmental education, philosophy of environmental  

education; environmental facts, environmental learning, 

environmental ethics, environmental logics and environmental 

aesthetics; study, analysis, synthesis and application of 

philosophy of environmental education of man, personal group, 

community, organization and society for solving environmental 

problems; using philosophy of environmental education as 

ways of conducting environmental education research

  

 

 

 Analyzing environmental problems, using 

resource, environmental degradation, development for  

leadership, environmental network leader, exemplary leader, 

environmental leader, roles of leadership, responsibility of 

leadership, and initiated environmental education leadership
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 Philosophical concept of research; quantitative, 

qualitative and mixed methods research methodologies; 

 

education, analysis and criticism of research papers on 

environmental education; practices of research writing 

statistical procedures, data interpretation; abstract writing, 

and research paper writing for publication

 Presentation and discussion on thesis title and the 

concept paper of Environmental Education thesis 

Presentation and discussion on made Environmental 

Education thesis and writing full thesis

 The structure of the style of writing research 

article both in Thailand and foreign language releases 

knowledge of national and international journals during 

algorithm and system published research articles in 

national and international journals

 

 

 

 

 Intentions of the constitution, laws and regulations 

associated with environment; the Environmental Promotion 

and Quality Conservation Act, the Wildlife Conservation and 

Endangered Species Protection Act, the National Park Act, 

the Forestry Act, the Toxic Substances and Blasting Control 

Act, the Land Act, the Cleanliness and City Town Tidiness 

Act, and the Community Forest Law, related regulations 

referred to those Acts, including municipality, Sub-district 

Administration Organization, Provincial Administration 

Organization regulations and ordinances associated with 

natural resources and environment at a local level, problems 

 

regulations

The origin of the waste management and 

the impact of solid waste management approach, with 

integrated solid waste segregation, collection and 

transportation of solid waste reduction and utilization of 

solid waste, garbage removal technology, the solid waste 

management and legislation relating to waste
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 Elements of water resources, the types and  

sources of water, the utilization of water resources, impact 

and zero waste concept water conservation and utilization 

of water resources, water management systems, the 

demarcation of water management laws related to water 

resources

pollution, soil pollution, noise pollution, solid waste pollution, 

odor impact of pollution on the environment, the pollution 

of the physical, biological and chemical technology planning 

and environmental pollution management systems

 

 

 The principle, concept planning, management of 

natural resources and the environment; soil, water, wildlife, 

forest, energy and minerals, environmental pollution; air 

pollution, solid waste, waste water and sewage issues, 

economic development, natural resources, environmental 

degradation, community and society

 

environment, natural resources; soil, water, forest, mineral 

and wildlife, evolution of urban, local and rural community 

structures, urban environment problems; air pollution, solid 

waste, sewerage and human wastes, natural resources and 

social capital, economic development and natural resources 

and environmental degradation, and social impacts, 

principle of natural resources and sustainable environmental 

management planning

 

 

 

culture; cultural theories and environment, instrument, 

method and data collection of Thai culture for building and 

enhancing awareness for love Thai and disseminating 

culture in development of society, economy, education and 

tourism, and analysis for solving cultural environmental 

problems
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 Principles of eco-tourism assessment of the nature 

of attraction analyze issues that affect the eco - tourism 

environment,  interpretation, creating a learning process and 

raise awareness, participation in conservation cultural 

tourism, case study ecotourism

 

 Environmental impact assessment integrated with 

all aspects of economy, society and health with a standard 

evaluation system based on academic criteria in all aspects 

relevant to the international acceptance

 

 

 

 

 

 Analysis of the environmental health impact 

assessment, legal and law related to the environmental 

impact assessment of health, planning algorithms to analyze 

the environmental impact on health, preparing proposals 

precautions, monitoring Impact of environmental health 

controlling pollution will impact on the environment and 

health, case studies, environmental impact assessment of 

the health projects and the preparation of environmental 

impact assessment in health

 

 

  Concepts, theories about the form and structure 

of the course curriculum, evolution of environmental  

education program concepts of the core curriculum for basic 

education, analysis of the core curriculum for basic education 

to interpolate the course to be used for environmental 

education teaching in schools, course content is designed 

to measure the environmental study of the learning, as well 

as the development of environmental education, curriculum 

curriculum
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Promoting the dissemination and promotion of 

environmental conservation measures and propose a plan 

to collect environmental data, information and environmental 

technology, the participation of the public in the conservation, 

maintenance and use of natural resources and the environment, 

biodiversity on balanced and sustainable

 

 

 

 An overview of natural resources and environment, 

the physical, biological, socio-cultural environment, 

environmental pollution act and laws related to environmental 

relations link of natural resources and environment, the 

concept and management of natural resources and environment 

of the region of Southeast Asia, case studies to solve the 

country’s natural resources and environment in the region

 

 Principles and concepts of recreation, unique, 

activities of human affected conservation of natural and 

cultural environment

 

 

 Foundation of wisdom, analysis and synthesis, 

of various wisdoms with emphases on history, belief, state 

and usage in the past, present and future, application of Isan 

wisdom for solving environmental problems

 Natural resources both physical biological, and 

socio-cultural environment, environmental problems and 

pollution, principles and concepts of environmental 

administration and management of the Northeast, case 

studies of solutions resources and environment of the  

Northeast

 

 Study, design, planning and organizing environmental 

education activity in the community and evaluation it and 

presentation of operation results and suggestions

 The concept of communication and networking 

technologies for communication, tools and techniques the 

 

on personal behavior and values that affect the quantity and 

quality of the environment, data transfer and networking
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component of aesthetics, analysis and synthesis of environ-

mental aesthetics, building and developing  aesthetics of 

natural and social and cultural environment resolving to 

environmental conservation and awareness and sustainable 

resolving of environmental problems

 The concept to develop a training course on com-

position, structure of the course training the process of en-

vironmental education curriculum development tool, test for 

courses, administration and management training, 

assessment training courses

  Information of local natural source, society and 

culture, economy and local technology for building and de-

velopment as learning resources in terms of environmental 

education process and learning activity leading to enhance-

ment of environmental knowledge, opinion, attitude, value, 

awareness and participation in solving environmental 

problems with correct and appropriateness

  

 

 

 Research and development for building new 

knowledge bodies or innovation on principle of environmental 

education, take to  solving environmental problem effectively, 

create value and value to society, economy and environment 

sustainably 

 

 

  Research and development for building new 

knowledge bodies or innovation on principle of environmental 

education, take to  solving environmental problem effectively, 

create value and value to society, economy and environment 

sustainab  
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 Principles of Environmental Science

 Natural Resources and Environment 

 Concepts of Ecology and Environment

 Principle of Environmental Ethics

 Statistics and Data Analysis for 
 Environmental Education

 Principles of Environmental Education

 Innovation of Environmental Education

 Environmental Education Research 

 Seminar on Thesis 1

 Seminar on Thesis 2

 Writing and Publishing Research Articles 

 Environmental Laws

 Integrated Solid Waste Management

 Integrated Water Resources Management

      Environmental Pollution Management

        Integrated Environment Management

 Sustainable Environmental Management

 Cultural Environment Management

 Eco – Cultural Tourism

 Environmental Impact Assessment

 Environmental Health Impact Assessment

 Development of Environmental 
 Education Curriculum

 Promotion of Environmental Quality

 ASEAN Natural Resource and Environment

 Environmental Recreation

 Wisdom of Environmental Management 

 Environment in the Northeast

 Field Environmental Education  

        Communication for Environmental  Education

   Environmental Aesthetics 

        Environmental Education Training Curriculum

 Learning Sources for Environmental  Education

 Thesis

 Thesis
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 Principles  of think analysis and synthesis of Basic 
of environment, ecology, biodiversity, natural resources and 
their relations, social and cultural environment, environmental 
problems; application of concept and principles of environmental 
science, environmental management, environmental 
biology, technology, environmental engineering, environmental 
ethics, environmental health, environmental conservation  
and environmental education in environmental problems 
solving

 

 The principle of natural resources and environmental 
management, composition, structure and function of natural 

 
between natural resources and the environment, how to 
prepare an integrated management plan, planning and  
allocation of natural resources on balanced and sustainable

 Human and sustainability, ecological principles; 
such as matter, energy  systems,  and ecosystem; biodiver-
sity and evolution; species interactions and population 
control;  the human population and its impact;  biodiversity 
situation in different biomes,  sustaining biodiversity, 
sustaining natural resources such and its utilization as food 
water, soil and energy sustaining environment and its  
utilization such as environmental pollution; air pollution, 
climate changes, water pollution, solid and hazardous wastes 
and human health promotion
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  Principle and concept on ethics, past and present 
 

international practices on equity and human right towards 
natural resources and environmental perspective,  

 
constitution act and any related laws, environmental ethic 
analyses on social and community structures; such as urban 
community, rural community and The Northeastern  
communities of Thailand; advocacy on morals, value and 
environmental ethics for sustainable socioeconomic and 
environmental development

 
sampling techniques, descriptive statistics, sampling  
distribution, experimental designs, hypothesis testing, 
analysis of variance, analysis of covariance, analysis of 
correlation and regression, test on assumptions of test  
statistics, uses of statistical packages for data analysis about 
Environmental education

 
concepts environmental education; development of  
environmental education philosophy of environmental 
education, environmental curriculum, processes of  
transmission of environmental education, activities of 
environmental education, evaluation of environmental 
education, instrument media and learning resources for 
environmental education, research on environmental 
education, environmental education network 

 Learning for making environmental education 
innovation, the use of innovative media and technology in 
the teaching and learning environment education, this type 
of innovative technology and environmental education, 
design and development of innovative technologies and 
improving the environmental assessment study, problem 
analysis and approach to the development and use of  
innovative information technology to be applied to the 
environment in the future
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 Basic knowledge concerning environmental 
education research, identifying quantitative and qualitative 
research problems, specifying research variables, and 
research questions, formulating hypotheses, reviewing 
related literature, specifying population and sampling 
techniques; designing a quasi-experiment, survey  research, 
construction and development of research tools for collecting 
quantitative data analysis of data using inferential statistics 
and interpreting quantitative data, quantitative analysis; 
development of concept paper, research proposal, research 

  Presentation and discussion on thesis title and the 
concept paper of Environmental Education thesis 

  Presentation and discussion on made Environmental 
Education thesis and writing full thesis

  The structure of the style of writing research 
article both in Thailand and foreign language releases, 
knowledge of national and international journals during 
algorithm and system published research articles in 
national or international journals

 

 Intentions of the constitution, laws and regulations 
associated with environment such as the Environmental 
Promotion and Quality Conservation Act, the Wildlife 
Conservation and Endangered Species Protection Act, the 
National Park Act, the Forestry Act, the Toxic Substances 
and Blasting Control Act, the Land Act, the Cleanliness and 
City Town Tidiness Act, and the Community Forest Law, 
etc., related regulations referred to those Acts, including 
municipality, Sub-district Administration Organization, 
Provincial Administration Organization regulations and  
ordinances associated with natural resources and  

enforcing environmental laws and regulations

 The origin of the waste management and the 
impact of solid waste management approach, with integrated 
solid waste segregation, collection and transportation of 
solid waste reduction and utilization of solid waste, garbage 
removal technology, the solid waste management and  
legislation relating to waste
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 Elements of water resources, the types and sources 
of water, the utilization of water resources, impact and zero 
waste concept water conservation and utilization of water 
resources, water management systems, the demarcation of 
water management laws related to water resources

pollution, soil pollution, noise pollution. Solid waste pollution, 
odor impact of pollution on the environment, the pollution 
of the physical, biological and chemical technology planning 
and environmental pollution management systems

 The principle, concept planning, management of 
natural resources and the environment; soil, water, wildlife, 
forest, energy and minerals, environmental pollution such 
as air pollution, solid waste, waste water and sewage issues, 
economic development, natural resources, environmental 
degradation, community and society

environment, natural resources; soil, water, forest, mineral 
and wildlife, evolution of urban, local and rural community 
structures, urban environment problems; air pollution, solid 
waste, sewerage and human wastes, natural resources and 
social capital, economic development and natural resources 
and environmental degradation, and social impacts, princi-
ple of natural resources and sustainable environmental 
management planning

 

 

 
culture; cultural theories and environment, instrument, 
method and data collection of Thai culture for building and 
enhancing awareness for love Thai and disseminating  
culture in development of society, economy, education and 
tourism, and analysis for solving cultural environmental 
problems
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 Principles of eco-tourism assessment of the nature 
of attraction analyze issues that affect the eco - tourism 
environment, interpretation, creating a learning process and 
raise awareness, participation in conservation cultural  
tourism, case study ecotourism

 

 Environmental impact assessment integrated with 
all aspects of economy, society and health with a standard 
evaluation system based on academic criteria in all aspects 
relevant to the international acceptance

       

 

  Analysis of the environmental health impact 
assessment, legal and law related to the environmental 
impact assessment of health, planning algorithms to analyze 
the environmental impact on health, preparing proposals 
precautions, monitoring impact of environmental health 
controlling pollution will impact on the environment and 
health, case studies, environmental impact assessment of 
the health projects and the preparation of environmental 
impact assessment in health

  Concepts, theories about the form and structure 
of the course curriculum, evolution of environmental educa-
tion program concepts of the core curriculum for basic ed-
ucation, analysis of the core curriculum for basic education 
to interpolate the course to be used for environmental edu-
cation teaching in schools, course content is designed to 
measure the environmental study of the learning, as well as 
the development of environmental education, curriculum 

curriculum

Promoting the dissemination and promotion of 
environmental conservation measures and propose a plan 
to collect environmental data, information and environmental 
technology, the participation of the public in the conservation, 
maintenance and use of natural resources and the environment, 
biodiversity on balanced and sustainable
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772

 
 

 An overview of natural resources and environment, 
the physical, biological, socio-cultural environment, environmental 
pollution act and laws related to environmental relations link 
of natural resources and environment, the concept and 
management of natural resources and environment of the 
region of Southeast Asia, case studies to solve the country’s 
natural resources and environment in the region

 Principles and concepts of recreation, unique, 
activities of human affected conservation of natural and 
cultural environment

 
 

 Foundation of wisdom, analysis and synthesis, of 
various wisdoms with emphases on history, belief, state and 
usage in the past, present and future, application of The Isan 
wisdom for solving environmental problems

 

 

 Natural resources both physical biological, and 
socio-cultural environment, environmental problems and 
pollution, principles and concepts of environmental  
administration and management of the Northeast, Case 
studies of solutions Resources and Environment of the 
Northeast

 Study, design, planning and organizing environmental 
education activity in the community and evaluation it and 
presentation of operation results and suggestions

 The concept of communication and networking 
technologies for communication, tools and techniques, 

 
communication on personal behavior and values that affect 
the quantity and quality of the environment, data transfer 
and networking

 
 

component of aesthetics, analysis and synthesis of  
environmental aesthetics, building and developing   
aesthetics of natural and social and cultural environment 
resolving to environmental conservation and awareness and 
sustainable resolving of environmental problems
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 The concept to develop a training course on  
composition, structure of the course training the process of 
environmental education curriculum development tool, 

training courses, training curriculum administration 
and management, assessment training curriculum of  
environmental education

 

 Information of local natural source, society and 
culture, economy and local technology for building and 
development as learning resources in terms of environmental 
education process and learning activity leading to enhancement 
of environmental knowledge, opinion, attitude, value, awareness 
and participation in solving environmental problems with 
correct and appropriateness

 

 Research and development for building new 
knowledge bodies and innovation to solving environmental 
problems on principle of environmental education

 Research for building new knowledge bodies and 
innovation to solving environmental problems on principle 
of environmental education
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101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  1703 102  

ธรรมาภบิาลเพือ่การจดัการสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื 1703 108 สมัมนา 1 และ 

1703 109 สัมมนา 2 รวมจํานวน 7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)  นิสิตที่เรียน 

แผน ก แบบ ก2 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 17 หนวยกิต 

ดังแสดงตอไปนี้

1703 101  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 อยางยั่งยืน

 Research Methodology for Sustainable Environmental 

 Management

1703 102 ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  2(2-0-4) 

 Good Governance for Sustainable Environmental 

 Management

  1703 103 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา  3(3-0-6)

 สิ่งแวดลอม

 Environmental Management Technology and 

 Environmental Ecology 

1703 104 ทฤษฎีและการปฏิบัติของความยั่งยืน 3(3-0-6)

 Theory and Practices of Sustainability 

1703 105 สังคมคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน 3(3-0-6)

 Sustainable Low Carbon Society

1703 106 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

 Environmental Impact Assessment

1703 107 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3(3-0-6)

 ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจย่ังยืน

 Industrial Environmental and Safety Management for 

 Sustainable Business 

1703 108 สัมมนา 1 1(1-2-3)

 Seminar 1

1703 109 สัมมนา 2 1(1-2-3)

 Seminar 2 

 

 วิชาเลือก 

 นิสิตที่เรียน แผน ก แบบ ก2 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก 

แบบคละกลุมวชิาหรอื ตามกลุมวชิา เลอืกได จาํนวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

ซึ่งมี 3 กลุมวิชา ตอไปนี้

กลุมวิชาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

1703 201   เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)

 Environmental Management Technology 

1703 202 การควบคุมและจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5)

 Hazardous Waste Control and Management

1703 203 การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 3(3-0-6)

 Air and Noise Pollution Management

1703 204 การควบคุมและการจัดการนํ้าเสีย 3(2-2-5)

 Wastewater Control and Management

1703 205 การออกแบบกระบวนการปรับคุณภาพนํ้าข้ันสูง 3(3-0-6)

 Advanced Water Treatment Process Design

1703 206 การออกแบบและการจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6)

 แบบบูรณาการ

 Integrated Solid Waste Management and Design

1703 207 การจัดการสารพิษและของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Toxic Substance and Hazardous Waste Management

1703 208 การประเมินความเสี่ยงทางส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Risk Assessment

1703 209 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6)

 Climate Change

1703 210  การจัดการพลังงาน  3(3-0-6)

 Energy Management

1703 211  แบบจําลองทางส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)

 Environmental Modeling

1703 212 การปองกันมลพิษแบบบูรณาการ  3(3-0-6)

 Integrated Pollution Prevention

1703 213 การใชประโยชนของเสีย  3(3-0-6)

 Waste Utilization

กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1703 214 การจัดการระบบนิเวศท่ีเปนผลจากการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 

 ภูมอิากาศ

 Ecosystem Management on Climate Change  

1703 215 การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางย่ังยืน 3(3-0-6) 

 Sustainable Ecotourism Management

1703 216 การจัดการทรัพยากรปาไมอยางย่ังยืน 3(3-0-6)

 Sustainable Forest Resource Management

1703 217 ปาชุมชน 3(3-0-6) 

 Community Forest

1703 218 หลักการอนุรักษดินและนํ้า  3(3-0-6)

 Principle of Soil and Water Conservation

1703 219 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

 Integrated Water Resource Management

1703 220 การจัดการภูมิทัศนสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Landscape Management

1703 221 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6)

 Biodiversity 

1703 222 การจัดการพื้นที่รับนํ้า 3(3-0-6)

 Watershed Management
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1703 223 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

 Integrated Natural Resources Management

1703 224 ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Geology

1703 225 การจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา 3(3-0-6)

 Forest and Wildlife Management 

1703 226 การจัดการอุทยานเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)

 Eco-park Management for Ecotourism

1703 227    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประชาคม 3(3-0-6)

 อาเซียน

 ASEAN Natural Resources and Environment

1703 228 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน  3(3-0-6)

 Land Use Planning

กลุมวิชาการจัดการส่ิงแวดลอมเชิงบูรณาการ

1703 229  การวางแผนและการมีสวนรวมของชุมชน 3(3-0-6)

 ในการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 Planning and Community Participation in Sustainable 

 Environmental Management

1703 230 การประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิต  3(3-0-6)

 Life Cycle Sustainability Assessment

1703 231 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม 3(3-0-6) 

 Health and Social Impact Assessment

1703 232 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Sufficient Economy Philosophy and Environmental 

 Management

1703 233 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Laws and Justices

1703 234 การบริหารองคกรดานสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)

 Environmental Organization Administration 

1703 235 การจัดการความมั่นคงทางอาหาร  3(3-0-6)

 Food Security Management

1703 236 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน  3(3-0-6)

 Environmental Policy and Planning for Sustainability

หมวดวิชาประสบการณวิจัย 

 นิสิตที่เรียน แผน ก แบบ ก1 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1703 

302 วิทยานิพนธ จํานวน  36 หนวยกิต นิสิตแผน ก แบบ ก2 ลงทะเบียน

เรียนรายวิชา วิทยานิพนธ 1703 301 จํานวน 12 หนวยกิต 

1703 301 วิทยานิพนธ   12 หนวยกิต

 Thesis

1703 302 วิทยานิพนธ   36 หนวยกิต

 Thesis
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1703 103 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา 3(3-0-6)

 สิ่งแวดลอม

 Environmental Management Technology and 

 Environmental Ecology 

 โครงสรางของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และความสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในดาน ตางๆ ทั้งทางดานกายภาพ 

เคมี และชีวภาพ การทํางานของส่ิงมีชีวิตในระบบส่ิงแวดลอม ปญหา 

สิง่แวดลอมดานตางๆ การประยุกตใชความรูทางนิเวศวิทยาเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน การจัดการการจัดการ

มลพิษทางน้ํา การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการจัดการ

คุณภาพอากาศและเสียง กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษ

 Structure of ecosystem and environment; relationship 

between living things and environment in terms of physical, 

chemical, and biological; functions of living things in environmental 

system; environmental problems; application of ecosystem 

knowledge for sustainable environmental and natural resources 

management; concepts knowledge for sustainability of natural 

resources and environmental management; water pollution, solid 

waste, hazardous waste, air pollution and noise management; 

laws relating to pollution control

1703 104 ทฤษฎีและการปฏิบัติของความยั่งยืน 3(3-0-6)

 Theory and Practices of Sustainability 

 ทฤษฎีและการประยุกตใชความย่ังยืนในนโยบายส่ิงแวดลอม 

จริยธรรม และการปฏิบัติ แนวคิดหลักและแนวความคิดทฤษฎกีารพัฒนา

อยางย่ังยืน เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การเช่ือมโยงระหวางการอภิปราย

ทางทฤษฎีกับมิติทางการปฏิบัติในการดําเนินการความยั่งยืน ตัวชี้วัดและ

มาตรการดานความยั่งยืน

 Theory and application of sustainability in environmental 

policy, ethics and practices; key ideas and concepts of sustainable 

development theory; sustainable development goals; links between 

theoretical debates and the practical dimensions of implementing 

sustainability, indicators and measures of sustainability 

หมวดวิชาเฉพาะ

 วิชาบังคับ

1703 101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 อยางย่ังยืน 

 Research Methodology for Sustainable Environmental 

 Management

 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ทิศทางและ

การออกแบบวิจัยดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน การคนควาและ

ทบทวนเอกสารและขอมลูเพ่ือการคนหาและกําหนดหัวขอวิจยั การวางแผน

และการกําหนดขอบเขตการวิจัย การต้ังวัตถุประสงคและสมมติฐาน 

การรวบรวมขอมลูและการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิการเขียนรายงานการวิจยั 

 Principle of science and social science research; 

direction and designing of sustainable environmental management 

research; literature and background research and research topic 

development; research planning and scoping; setting objectives 

and hypotheses; data collection and statistical analyses, and thesis 

writing

 

1703 102 ธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 2(2-0-4) 

 Good Governance for Sustainable Environmental 

 Management

 หลักการสิบประการของ UN Global Compact ISO 26000 

ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจกับความหวงใยดาน

สงัคมและสิง่แวดลอม การจดัการสิง่แวดลอมในภาคธรุกจิ ความรวมมอืกบั

ผูมสีวนไดสวนเสยี มาตรฐานดานแรงงานและแรงงานสมัพนัธ ชมุชนสมัพนัธ 

ความเทาเทียมทางสังคม สิทธิมนุษยชน การตอตานการทุจริต กรณีศึกษา

การดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจของไทย

 Ten principle of UN Global Compact ISO 26000, 

business governance, business strategy for corporate social 

responsibility action, environmental management in corporate 

sector, stakeholder involvement, labor standard and engagement, 

community relationship, social equity and human right, 

anti-corruption, case study on corporate social responsibility best 

practice in Thailand
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1703 105 สังคมคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน 3(3-0-6)

 Sustainable Low Carbon Society

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สาเหตแุละผลกระทบของมนั 

สภาพปจจุบันและการพยากรณในอนาคต แนวโนมธุรกิจอีโคของโลกและ

ปญหาที่อาจเกิดขึ้น การคํานวณการปลอยมลพิษและการดูดกลับและ

การลดมลพิษ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ มาตรการเพ่ือบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความเขาใจระหวางประเทศ การส่ือสารขามวัฒนธรรมและการสรางความ

สอดคลองกนัในการลดการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ คารบอนฟตุปร้ินท 

กลไกการพัฒนาที่สะอาด การชดเชยคารบอน เพื่อบรรลุการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

 Climate change; its cause and effect; current stage and 

future forecasting; global trends of eco-business and its problems; 

calculating emission inventory; absorption and emission reduction; 

economic and politics effects from climate change; measures to 

mitigate climate change impacts; international understanding; 

cross-cultural communication; and consensus formation on 

climate change mitigation; carbon footprinting; Clean Development 

Mechanism (CDM); carbon offsets to attain sustainable 

development

1703 106 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Impact Assessment

 ผลกระทบของโครงการพัฒนาตอทรัพยากรทางกายภาพ 

นิ เวศวิทยา  คุณค าการใช ประโยชน ของมนุษย และคุณภาพชีวิต 

หลักการพื้นฐานและวิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทั้งในประเทศ

และตางประเทศ การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมและสขุภาพ การประเมนิ

ผลกระทบดานสังคมและการมีสวนรวมของชุมชน การประเมินผลกระทบ

ดานสขุภาพ การวเิคราะหทางเศรษฐศาสตรสิง่แวดลอม การสรปุและประมวล

ผลการวิเคราะห มาตรการแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม มาตรการการติดตาม

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม การเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การใหประชาชนมีส วนร วมในการตัดสินใจและติดตามตรวจสอบ 

กรณีศึกษาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาตางๆ

 Impact of various development projects on physical 

resources, ecosystem, ecosystem services value and livelihood; 

basic principles and methodologies in environmental impact 

assessment both within Thailand and internationally; environment 

and health impact assessment; social impact assessment and 

public participation; health impact assessment; environmental 

economic analysis, conclusion and interpretation; environmental 

impact mitigation; environmental quality monitoring; preparation 

of environmental impact assessment report; public participation in 

decision making and monitoring; cases studies of environmental 

impact assessment on selected development projects

1703 107 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาค 3(3-0-6)

 อุตสาหกรรมและธุรกิจยั่งยืน

 Industrial Environmental and Safety Management 

 for Sustainable Business 

 ความสําคัญและการประยุกตใชแนวทางการปองกันการเกิด

มลพิษ การลดของเสียท่ีแหลงกําเนิด อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เคมีสีเขียว 

การปรับปรุงและเปล่ียนกระบวนการผลิต การอนุรักษนํ้า วตัถุดิบ พลังงาน 

การลดการใช-การใชซํ้า-การนํากลับมาใชใหม และการผลิตแบบลีน 

 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม และ

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ แนวคิดของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและ

ประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและ

การบรรลุเปาหมาย ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสากล การจัดการเชิงนิเวศ

และการตรวจสอบ การดูแลดวยความรับผิดชอบ และ การสรางคุณคาเพ่ิม

รวมกันใหกับสังคม 

 Significances and implementations of pollution 

prevention approaches including source reductions, eco-industry, 

green chemistry, process modifications, water, resources and 

energy conservations, 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) and LEAN 

manufacturing; sustainable consumption; industrial environmental 

and safety management and any related laws; concepts of 

eco-efficiency and eco-effectiveness; Sustainable Development 

Goals (SDGs) and their achievement; International Environmental 

Management Systems; Eco-Management and Audit Scheme 

(EMAS); Responsible Care and Creating Shared Value (CSV)

1703 108 สัมมนา 1 1(1-2-3)

 Seminar 1

 นิสิตรายบุคคลศึกษาประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมปจจุบันที่นิสิตสนใจ นิสิตทบทวนและนําทฤษฎีและ

หลักวิชาการมาใชวิเคราะหและวิพากษปญหานั้น หรือศึกษาประเด็น

ปญหา ทฤษฎี และหลักวิชาการรวมท้ังวิพากษปญหาน้ันที่เกี่ยวกับโครงราง

วิทยานิพนธนิสิต

 Individual student studies on current natural resources 

and environmental management problems of his/her own interest, 

student reviews situation, theories and principles applied for such 

problem analysis and critique or studies on problems, theories, 

and academic concept, as well as discusses problems relating to 

his/her own thesis proposal
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1703 109 สัมมนา 2 1(1-2-3)

 Seminar 2 

 นิสิตรายบุคคลจัดทํารายงานและนําเสนอผลการศึกษาและ

วจิารณผล ในประเดน็ปญหาทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการสิง่แวดลอมปจจบุนั

ที่นิสิตเลือกในรายวิชาสัมมนา 1 รวมทั้งเสนอโครงรางวิทยานิพนธของนิสิต

ตามที่ไดดําเนินการมา

 Individual student works on a report and present his/

her study result with discussion of his/her own selection topic 

in current natural resources and environmental management 

problems from seminar 1 as well as presents his/her thesis proposal 

developed

หมวดวิชาเลือก

กลุมวิชาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

1703 201 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Management Technology 

 ความสําคัญของส่ิงแวดลอม คํานิยาม คําอธิบายตางๆ ที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีทางดานสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมและแนวทางแกไข

ปญหา เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีการจัดการ

นํ้าเสีย เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียติดเชื้อ เทคโนโลยีการ

จัดการมลพิษทางเสียง เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีสะอาด 

การประเมินวงจรชีวิต หลักการจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

และเทคโนโลยีใหม

 The importance of the environment; definition; 

descriptions on environmental technologies; environmental 

problems and solutions; air pollution control technologies; 

wastewater management technologies; solid waste and infection 

waste management technologies; noise pollution management 

technologies; energy saving technologies; clean technology; life 

cycle assessment; principles of eco-industrial estates and new 

technologies

1703 202 การควบคุมและการจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5)

 Hazardous Waste Control and Management

 แหลงทีม่า ชนดิและองคประกอบของกากและของเสียอนัตราย 

คุณลักษณะของกากและของเสียอันตราย การจัดการกากและของเสีย

อันตรายตามขอบังคับสากลและกฎหมายไทยกระบวนการคัดแยก ขนสง 

และกําจัดกาก การแปรรูปใหเปนพลังงาน การนํากากมาใชใหม การบําบัด

ของเสียอันตรายตามขอกําหนด BASEL

 Sources, types and composition of municipal solid 

waste (MSW); definition and characteristics of hazardous wastes; 

domestic and hazardous waste management according to 

international regulations for waste separation; transportation and 

disposal; wastes to energy; reuse of waste; BASEL hazardous 

wastes treatment practices

1703 203 การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 3(3-0-6)

 Air and Noise Pollution Management

 คุณลักษณะและองคประกอบของอากาศและเสียง แหลง

กําเนิดมลพิษอากาศและเสียง ผลกระทบของมลพิษทางอากาศและเสียง

ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บตัวอยางอากาศและ

เสียง เทคนิคการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหตัวอยางอากาศและเสียง 

การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลมลพิษอากาศและเสียง การจัดการ

มลพิษอากาศและเสียง

 Characteristics of air pollution and noise; sources of air 

pollution and noise pollution; impact of air pollution and noise on 

environment and human health; air pollution and noise sampling 

and analyzing equipments and techniques; air pollution and 

noise impact; data collection and analyses; air and noise pollution 

management

1703 204 การควบคุมและการจัดการนํ้าเสีย 3(2-2-5)

 Wastewater Control and Management

 คณุลกัษณะและองคประกอบของมลพิษทางน้ํา ความรูพืน้ฐาน

เกี่ยวของกับปฏิกิริยาชีวเคมี ทั้งแบบท่ีใชและไมใชอากาศ ที่ใชบําบัดนํ้าเสีย 

การออกแบบและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ 

เคมี และชีวภาพ การบําบัดกากตะกอนจากกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย

 Characteristics and composition of water pollution; 

fundamental of biochemical reactions of aerobic and anaerobic 

wastewater treatment system; designs and operations of 

wastewater treatment processes relating to physical, chemical 

and biological properties; sludge treatment

1703 205 การออกแบบกระบวนการปรับคุณภาพนํ้าขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Water Treatment Process Design

  มาตรฐานคณุภาพนํา้ประปา หลกัและกระบวนการปรบัคุณภาพ

นํ้าข้ันสูง การผสมและเพิ่มขนาดตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆา

เช้ือโรคการแลกเปลี่ยนประจุ การดูดติดผิว การกําจัดความกระดางของน้ํา 

การกาํจดัเหลก็และแมงกานสี การใชเยือ่กรองในการกาํจดัสิง่ปนเปอนในนํา้

 Water quality standards; concept and process of 

advanced water treatment; mixing and flocculation; sedimentation; 

filtration; disinfection; ion exchange; adsorption; water softening; 

iron and manganese removal; use of membrane for water 

contamination removal
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1703 206 การออกแบบและการจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6)

 แบบบูรณาการ

 Integrated Solid Waste Management and Design 

 การวิเคราะหและออกแบบระบบกําจัดมูลฝอยแบบตางๆ 

การคัดเลือกพื้นที่กําจัดมูลฝอย ผลกระทบสิ่งแวดลอมของพื้นที่กําจัด

มูลฝอย การนําผลิตผลและพลังงานจากมูลฝอยกลับมาใชประโยชน

  Analysis and design of various types of solid 

waste disposal systems; selection of solid waste disposal site; 

environmental impact of solid waste disposal site; utilization of 

products and energy from solid waste disposal

1703 207 การจัดการสารพิษและของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Toxic Substance and Hazardous Waste Management

  ประเภทและลกัษณะของสารพษิและของเสยีอนัตราย การเก็บ

กักสารพิษและของเสียอันตราย การเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนตัวของ

สารพิษในสิง่แวดลอม กระบวนการบําบดัของเสียอนัตรายแบบตางๆ ระบบ

บําบัดทางกายภาพและเคมี ระบบบําบัดที่ใชความรอน การปรับเสถียร และ

การฝงกลบอยางปลอดภัย การฟนฟูสภาพพื้นที่ปนเปอน

  Types and characteristics of toxic substances 

and hazardous waste; toxic substances and hazardous waste 

storages pollutant fate and transport in the environment; various 

hazardous waste treatment processes; physical and chemical 

processes; thermal processes; waste stabilization and secure 

landfill; remediation of land contaminated with toxic substance 

or hazardous waste

1703 208 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Risk Assessment

 การหาคาเชิงปริมาณของความเส่ียงตอสขุภาพมนุษยอนัเปนผล

สืบเน่ืองจากการปลอยสารมลพิษสูสิ่งแวดลอม การประเมินการปลอยสาร

มลพษิ ทฤษฎกีารเคลือ่นทีข่องสารมลพษิในสือ่สิง่แวดลอม ไดแก นํา้ผวิดิน 

นํา้ใตดนิ และ อากาศ การวเิคราะหการรบัสารมลพษิ การประเมนิผลกระทบ

ตอสขุภาพท้ังแบบสโตแคสติกและดเีทอมนีสิตกิ การรายงานความเส่ียงเชงิ

ปริมาณ และ การวิเคราะหความไมแนนอนของผลการวิเคราะห

 Quantitative estimate of the human health risks 

resulting from the release or potential release of contaminants to 

the environment; pollutant release assessment; pollutant transport 

theory in surface water, ground water and air; pollutant exposure 

analysis; health impact assessment: stochastic and deterministic 

effects; quantitative risk characterization, and uncertainty analysis

1703 209 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6)

 Climate Change

 ขอมูลเชิงสถิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

ภมูภิาค และประเทศไทย และผลกระทบตอสิง่แวดลอมและความเปนอยูของ

ประชากร ฟสิกสของบรรยากาศ ไดแก คลื่นแมเหล็กไฟฟา, องคประกอบของ

บรรยากาศ, การสะทอนกลับของคลื่น, การดูดซับ และการคายคืนพลังงาน, 

กาซเรือนกระจก, ฝุนละอองในบรรยากาศ; ดัชนีบงชี้การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เชน เอลนีโญ-การผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; ความรวมมือระหวางชาติเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;การทํานายและการฉายภาพสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคต; การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ; การสรางความสามารถในการรับมอืตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ

 World, regional and national historical statistic data 

on climate change and its effect on environment and livelihood; 

Atmospheric physics, including electromagnetic waves, 

atmospheric components, radioactive reflectance, absorption 

and remittance; greenhouse gases; aerosol in the atmosphere; 

climate change indices such as El Nino Southern Oscillation 

(ENSO); climate change effects; Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC); international cooperation on climate 

change; climate change projection and forecasting; climate 

change mitigations, adaptations and resilience

1703 210 การจัดการพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Management

 สถานการณดานพลังงานโลกและประเทศ การประกาศและ

การกอตั้งหนวยงานดานพลังงานความตองการพลังงานและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ระบบการลงทุนและนโยบายการเผาผลาญและการเกิดกระแส

ไฟฟา การปรับเปลี่ยน การแทนที่ และเทคโนโลยีในการเลือกใชพลังงาน 

การวิเคราะหความตองการและแผนกลยุทธ รายไดและความยืดหยุนทาง

ดานราคาของพลงังาน หลกัเศรษฐศาสตรในการอนรุกัษพลงังาน การจดัการ

และวิธีวิทยาการเกี่ยวกับความตองการดานพลังงาน ระบบหลักการตางๆ 

ระบบหลกัสตูรและการปฏบิตั ิอปุสรรคในการอนรุกัษพลงังานและมาตรการ

สนับสนุน ขนาดความตองการทางดานระบบการจัดการ ระบบการจัดการ

พลังงานรวม การติดตามผล และการไปสูเปาหมาย

 Global and national energy situations; announcement 

and establishment of energy relating organization and economic 

growth; investment systems and policies for fuel and electricity 

production, conversion, substitution and alternative energy supply 

technology; supply analysis and strategies; income and flexibility of 

energy price; economic aspect of energy conservation; management 

and methodology of energy demand, program formulation 

and implementation, barriers of conservation and supporting 

measures; demand in management system; integrated energy 

management system; monitoring and targeting



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

781

1703 211 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Modeling

 ศึกษาเก่ียวกับแบบจําลองทางคณิตศาสตรของปรากฏการณ

การถายเทของสารปนเป อนตางๆ ในธรรมชาติ รวมถึงในระบบตางๆ 

ทางวิศวกรรมเพ่ือใช ในการคาดคะเนสภาวะสุดทายของสารปนเปอนนั้นๆ 

ที่อยูในสวนของอากาศ ดิน ตะกอน และนํ้าในระบบนิเวศ ขอจํากัดของแบบ

จําลองทางคณิตศาสตรตางๆ ที่นําไปประยุกตใชกับสถานการณจริง

 Mathematic modeling for transport phenomena of 

contaminated substances in environment and other engineering 

systems to simulate their final phase in air, soil, sediment and 

water; limitation of model applications

1703 212 การปองกันมลพิษแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

 Integrated Pollution Prevention

 หลักการปองกันมลพิษแบบบูรณาการ เทคโนโลยีสะอาด 

และการลดของเสีย นโยบายและมาตรการ การวางแผนและการพัฒนา 

แบบจําลองสําหรับการปองกันมลพิษแบบบูรณาการ ดัชนีชี้วัดทาง

สิ่งแวดลอม การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร กรณีศึกษาและการประยุกตใช

 Concepts of integrated pollution prevention; clean 

technology and waste minimization; policies and regulation;, 

planning and development; models for the integrated pollution 

prevention; environmental indicators; economic analysis; case 

studies and applications

1703 213 การใชประโยชนของเสีย 3(3-0-6)

 Waste Utilization

 หลักการใชประโยชนของเสียและการหมุนเวียนของเสียกลับ

มาใชใหม ปฏิกิริยาชีวเคมีและขอกําหนดในการหมุนเวียนและการใช

ประโยชนของเสีย เชน การทําปุยหมัก การยอยสลายแบบแอนแอโรบิค 

(การผลิตกาซชีวภาพ) การผลิตและการใชประโยชนของสาหราย พชืนํา้ และ

พชืบาํบดั การบาํบดัแบบเทราดบนดนิดวยนํา้เสยีและตะกอน ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมของกระบวนการหมุนเวียนฯ การพิจารณาตัวอยางของการใช

ประโยชนของเสียทางเคมี และการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรของการนํา

ของเสียมาใชประโยชน

 Principles of waste reuse, recycling, and recovery; 

biochemical and design criteria of recycling and recovery processes 

such as composting, anaerobic digestion (biogas); cultivation and 

utilization of algae, aquatic plants and phytoremediation, and land 

treatment of wastewater and sludge; environmental impacts from 

waste utilization; applications and utilization of the reclaimed 

chemical wastes; economical analysis of waste utilization 

กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1703 214 การจัดการระบบนิเวศที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 ภูมิอากาศ

 Ecosystem Management on Climate Change 

 ระบบนิเวศ ความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติและระบบ

นเิวศ เขตชวีนเิวศ เขตภมูอิากาศของโลก ผลกระทบจากการใชประโยชนของ

มนษุยตอระบบนเิวศ และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ การเปลีย่นแปลงของ

สิ่งมีชีวิตตามฤดูกาล ความตกลงนานาชาติเกี่ยวกับปญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพือ่ลดปญหาทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ กลไกการพฒันาที่

สะอาด การพัฒนากลไกการพัฒนาท่ีสะอาดของไทย กรณีศึกษาการดําเนิน

งานทางธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนากลไกท่ีสะอาดของไทย 

 Ecosystem; the relationship between natural resources 

and its ecosystem; biomes; climate regions; anthropogenic impacts 

on ecosystem and climate change; phenology; international 

agreement on climate change; concept of natural resources and 

environmental management to minimize the problems on climate 

change; clean development mechanism; clean development 

mechanism in Thailand; case study on the application of clean 

development mechanism in business sectors

1703 215 การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 3(3-0-6) 

 Sustainable Ecotourism Management

 หลักการจัดการแหลงท องเท่ียวเชิงนิเวศ การประเมิน

องคประกอบและโครงสรางทางธรรมชาติของแหลงทองเที่ยว การจัดการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแหลงทองเที่ยว การจัดการสิ่งแวดลอมแหลง

ทองเที่ยว การสรางกระบวนการเรียนรูและจิตสํานึกการอนุรักษในแหลง

ทองเที่ยว การมีสวนรวมและการรวมไดรับประโยชนของชุมชนในแหลง

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการจัดการแหลงทองเท่ียวอยางย่ังยืน

 Principle of ecotourism management; assessment of 

structure and component of natural resources in ecotourism sites; 

natural resources conservation in ecotourism areas; environmental 

management in ecotourism sites; building conservation 

awareness and learning process in ecotourism sites; community 

involvement and shared benefit in ecotourism sites; case study 

on sustainable ecotourism management best practices
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1703 216 การจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน 3(3-0-6)

 Sustainable Forest Resource Management

 โครงสรางและลักษณะปาไมเขตรอน การอนุรักษและการใช

ประโยชนทรัพยากรปาไม กฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรปาไม 

การจัดการทรัพยากรปาไมในปจจุบัน การอนุรักษปาตนนํ้า ทรัพยากรปาไม

กบัโลกรอน ทรพัยากรสัตวปาและพันธุพชื กฎหมายท่ีเกีย่วของกับทรัพยากร

ปาไม การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน

 Structure and characteristics of tropical forest; forest 

resource conservation and utilization; forest resource management 

related laws; current forest resource management; headwaters 

forest conservation; forest resource and global warming; wild 

animal and plant conservation; community involvement for 

sustainable forest resource management

1703 217 ปาชุมชน 3(3-0-6) 

 Community Forest

 โครงสรางและองคประกอบของปาชุมชน กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับปาชุมชน ลักษณะของชุมชนทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางชุมชนทอง

ถิ่นกับทรัพยากรปาไม คุณคาและมูลคาของทรัพยากรปาไมในมิติของ

ชมุชนทองถิน่ บทบาทของชมุชนทองถิน่ในการอนรุกัษและการใชประโยชน

ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการจัดการปา

ชุมชน กรณีศึกษาปาชุมชนตัวอยาง

 Structure and component of community forest, laws 

related to community forest; local community characteristics; 

relationship between local community and forest resource; 

forest resource value in the context of local community; roles of 

local community in sustainable forest resource conservation and 

management; local administrative organization and community 

forest management; case study on community forest best practice 

model

1703 218 หลักการอนุรักษดินและน้ํา 3(3-0-6)

 Principle of Soil and Water Conservation

 ชุดดิน โครงสรางดินและธาตุสารอาหารในดิน หลักการ

วิเคราะหคุณสมบัตขิองดินทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี การอนุรักษหนา

ดิน การปองกันการพังทลายหนาดิน การปรับปรุงคุณภาพดิน การจัดการ

นํ้าตนทุน เทคโนโลยีการจัดการนํ้าในฟารม

 Soil series classification, soil structure and nutrient; 

principle of soil physicochemical and biological property analysis; 

topsoil conservation; soil surface erosion prevention; soil quality 

improvement; streamflow management; technology for farmland 

water management

1703 219 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

 Integrated Water Resource Management

 หลักการจัดการนํ้าแบบบูรณาการ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดการทรัพยากรน้ําของไทย ปริมาณนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน ปญหาการ

จดัการทรพัยากรนํา้ของไทย การจดัการทรพัยากรนํา้และระบบลุมนํา้ องคกร

บริหารจดัการลุมนํา้ การประเมนิความตองการการใชนํา้ การจดัทาํแผนลุมนํา้ 

สารสนเทศและระบบการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรนํ้า

 Principle of integrated water resource management; 

law related to water resources management in Thailand; surface 

and underground water quantity; resource management problems 

in Thailand; water resource management and watershed system; 

watershed administration and management organization; water 

demand assessment; watershed planning; information technology 

and decision-support system for water resource management

1703 220 การจัดการภูมิทัศนสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Landscape Management

 นยิามศพัท ลกัษณะภมูปิระเทศและธรณสีณัฐาน ธรรมชาตขิอง

การใชประโยชนทีด่นิตามลกัษณะภมูปิระเทศและธรณีสณัฐาน ระบบทางน้ํา 

และการระบายน้ํา ระบบถนนและโครงขายสาธารณูปโภค การประเมินความ

เหมาะสมของดนิเพือ่การใชประโยชนทีด่นิ ชนดิและประโยชนของไมตกแตง

เพื่อการจัดการภูมิทัศน แนวคิดการจัดการผังเมือง

 Definition, topography and geomorphology; natural 

land use related with topography and geomorphology; drainage 

system; infrastructure and road network; land suitability 

evaluation; type of decorative plants for landscape; concept of 

town and city planning

1703 221 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6)

 Biodiversity

 ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบของความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ความเช่ือมโยงกับสิง่แวดลอม ความหลากหลาย รปูแบบ และหนาที่

ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวิภาพอยางยั่งยืน การอนุรักษ

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน เครื่องมือตางๆ สําหรับ

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

 Definitions, significant and component of biodiversity; 

impacts on the environment; diversity, organization and functioning 

of ecosystem; biodiversity and environmental protection; 

sustainable utilization of biodiversity; sustainable conservation of 

biodiversity resources; tools for biodiversity conservation 
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1703 222 การจัดการพื้นที่รับนํ้า 3(3-0-6)

 Watershed Management

 นยิามศพัท แนวคดิในการแบงเขตลุมนํา้ ทรพัยากรธรรมชาตใิน

ลุมนํา้ ระบบทางน้ํา ชนิดและประเภทการใชประโยชนทีด่นิในลุมนํา้ หลกัการ

กําหนดเขตการบริหารจัดการลุมนํ้า 

 Definition; watershed classification; natural resources 

in watershed; water drainage system; land use type and utilize in 

watershed; concept of watershed management 

1703 223 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

 Integrated Natural Resources Management

 ระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ โครงสรางและหนาทีส่มดุล

ไดดวยการจัดการแบบผสมผสาน ความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม องคประกอบและหนาที่ของทรัพยากรธรรมชาติ 

หลกัการจัดการแบบบูรณาการ แนวคิดการสรางแผนการจัดการแบบบูรณาการ 

การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเพื่อการใชทรัพยากร

อยางยั่งยืน

 Natural resources ecosystem; integrated natural 

resources management for equability of structure and function; 

relationship between natural resources and environment; structure 

and function of natural resources; principle of integrated natural 

resources management; concept of integrated natural resources 

planning and management for sustainable consumption

1703 224 ธรณีวิทยาส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Geology

 การใชประโยชนจากธรณีและแหลงแรชนิดตางๆ ผลกระทบ

จากการทําอุตสาหกรรมธรณีและแร หลักการประเมินผลกระทบ แนวทาง

ในการจัดการ และการติดตามผลกระทบจากการทําอุตสาหกรรมธรณีและ

แร กรณศีกึษาเพ่ือการจดัการสิง่แวดลอมเพือ่ฟนฟกูารใชประโยชนจากธรณี

และแหลงแร

 Natural mineral utilization; environmental problems 

from mining Industries; environmental impact assessment 

on natural mineral utilization; case study for environmental 

management and rehabilitation on natural mineral utilization

1703 225 การจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา 3(3-0-6)

 Forest and Wildlife Management

 สังคมปาไมและการสืบทอดชนิดพันธุ  ระบบนิเวศและ

สิ่งแวดลอมปาไม แนวคิดในการอนุรักษและการจัดการปาไม วัฏจักรของ

การดํารงชีวิตของสัตวปาและปญหาในการอนุรักษสัตวปา

 Forest communities and succession; forest ecology 

and environments; forest conservation and management concept; 

type of life cycle of wildlife; problems in wildlife conservation 

1703 226 การจัดการอุทยานเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)

 Eco-park Management for Ecotourism

 นิยามศัพท แนวคิดการแบงและจําแนกเขตอุทยานของ

ประเทศไทย กฎหมายและระเบียบในการจัดการอุยานเพื่อการทองเที่ยว

เชิงนิเวศแบบสากลและประเทศไทย หลักการประเมินความสามารถของ

อุทยานในการรองรับและตอบสนองการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการ

จัดการอุทยานเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย 

 Definition; concept of categorization of national park 

in Thailand; laws and regulations for international and national 

ecotourism; evaluation of national park capacity for ecotourism; 

case study on national park management for ecotourism in 

Thailand

1703 227  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประชาคม 3(3-0-6)

 อาเซียน

 ASEAN Natural Resources and Environment

 ทรัพยากรธรรมชาติทั้งกายภาพ และชีวภาพ ระบบนิเวศและ

ผลกระทบจากการใชทรพัยากรธรรมชาตติอการเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศ 

สิง่แวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม ปญหาส่ิงแวดลอม ปญหามลพิษ หลกัการ

และแนวคดิการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรณศีกึษาการแกปญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของประเทศใน

ภูมิภาคนี้

 Physical and biological natural resources; ecosystem 

and the effect of natural resources utilization on ecosystem 

change; socio-cultural environment; environmental problems and 

pollution; principles and concepts of environmental administration 

and management of Southeast Asia; case studies of solving the 

natural resources and environment problems in Southeast Asia

1703 228 การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 3(3-0-6)

 Land Use Planning

 ระบบทรัพยากรดิน หลกัการพ้ืนฐาน องคประกอบ กระบวนการ

ใชประโยชนและการจาํแนกประเภททีด่นิ ปจจัยควบคมุของการใชประโยชน

ที่ดิน การวางแผนและดําเนินการใชประโยชนที่ดิน การวิเคราะหความ

เหมาะสม ศักยภาพของทรัพยากรดิน การพัฒนาทรัพยากรดิน การควบคุม 

ตรวจสอบ และประเมินคาการใชประโยชนที่ดิน 

 Soil resource system; concept; components; processes 

of land uses and classification; land use controlling factors, land use 

planning and process; suitability analysis; soil resource capacity; 

soil resource development; land use control, monitoring, and 

evaluation 



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

784

กลุมวิชาการจัดการส่ิงแวดลอมเชิงบูรณาการ

1703 229 การวางแผนและการมีสวนรวมของชุมชน 3(3-0-6)

 ในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 Planning and Community Participation in Sustainable 

 Environmental Management

 บทบาทขององคกรชุมชนและองคบริหารสวนทองถ่ินในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการอนุรักษและการจัดการ แนวคิด หลักการของการวางแผน

กลยุทธและนโยบาย แผนพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ นโยบายแหงชาติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพลังงานและ

สิ่งแวดลอม ความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

 Roles of community and local administrative 

organizations in natural resources and environmental management, 

community involvement process in conservation and management, 

concept, principle of strategic planning and policy making, 

community environmental development plan, national economic 

and social development plan, national policies related to energy 

and environmental development, international cooperation for 

environmental management, 

1703 230 การประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิต 3(3-0-6)

 Life Cycle Sustainability Assessment

 ทบทวนองคประกอบของความย่ังยนื แนวคิดเก่ียวกับวงจรชีวติ 

ประวัติการประเมินวัฏจักรชีวิต โครงสรางการประเมินวัฏจักรชีวิต ขั้นตอน

การประเมินวัฏจักรชีวิต แนวคิดเรื่องการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักร

ชีวิต เครื่องมือในการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิต ไดแก 

การประเมินวัฏจักรชีวิต การประเมินตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต และ

การประเมินผลกระทบเชิงสังคมตลอดวัฏจักรชีวิต

 Review of elements of sustainability; life cycle thinking 

concept; history of life cycle assessment; structure of life cycle 

assessment; steps of life cycle assessment; Concept of life cycle 

sustainability assessment; Life cycle sustainability assessment 

approaches i.e. life cycle assessment, life cycle costing, and social 

life cycle assessment

1703 231 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม 3(3-0-6) 

 Health and Social Impact Assessment

 ผลกระทบทางสุขภาพและสังคมจากกิจกรรมการพัฒนา 

หลักการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม วิธีการและเทคนิค

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม แนวทางและวิธีการประเมิน

ผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของตางประเทศและของประเทศไทย กรณี

ศกึษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของตางประเทศและของ

ประเทศไทย

 Social and health impact assessment from development 

activities; principle of social and health impact assessment; social 

and health impact assessment technique and method; social 

and health impact assessment related laws; social and health 

impact assessment guideline and method of other countries and 

Thailand; case study on social and health impact assessment of 

other countries and Thailand

1703 232 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Sufficient Economy Philosophy and Environmental 

 Management

 หลกัการพฒันายัง่ยนืกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การจดัการ

โครงสรางการผลติแบบตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การจดัการพืน้ท่ี

ดิน การจัดการปจจัยการผลิต การจัดการผลผลิตและการตลาด แบบแผน

การบริโภคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึษาฟารมเกษตรผสม

ผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Principle of sustainable development and sufficiency 

economy philosophy; structural productivity management 

according to sufficiency economy philosophy principle; land 

management, production means management; products 

and market management, consumption pattern according 

to sufficiency economy philosophy principle; case study on 

integrated farming sufficiency economy best practices 

1703 233 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Laws and Justices

 กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและกฎระเบียบที่

เกี่ยวของกับการจัดการดิน นํ้า ปาไม พระราชบัญญัติและกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมทางอากาศ เสียง นํ้าเสีย ขยะ

มูลฝอย ของเสียอันตราย โครงสราง อํานาจ หนาท่ี และเจาพนักงานบังคับ

ใชกฎหมาย กระบวนการบังคับใชกฎหมาย

 Constitutional law; act and regulation related to soil, 

water and forest management; act and regulation related to 

air pollution, noise pollution, water pollution, solid waste and 

hazardous waste; structural power; authority; duty; and 

enforcement agencies; enforcement processes
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1703 234 การบริหารองคกรดานส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Organization Administration 

 ความสําคัญและองคประกอบในการบริหารจัดการองคกรท่ี

เกีย่วของกับการจัดการส่ิงแวดลอม การนําองคความรูตางๆ มาปรับใชในการ

พฒันาและปรบัปรงุองคกร แนวคดิการบรหิารองคกรแบบใหม แนวคดิการ

บรหิารจดัการท่ีด ีการบริหารจัดการงานท่ีดาํเนนิอยูเพือ่ใหนาํไปสูการพฒันา

แบบยั่งยืน

 Importance and composition of organization 

administration in environmental management field; knowledge 

application for improving and developing the organization; new 

organization administration approaches; good administration 

approaches; organization administration for sustainable 

development

1703 235 การจัดการความมั่นคงทางอาหาร 3(3-0-6)

 Food Security Management

 นิยามศัพท ประเภทอาหารของมนุษยชาติ แหลงผลิตและ

ปรมิาณอาหารของโลก ปจจยัทีเ่กีย่วของในการผลิตอาหาร ผลกระทบท่ีมตีอ

ชนดิและผลผลติอาหารของโลก พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการผลติอาหารของโลก 

แนวคิดในการประเมินพื้นที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารของโลก สถาบัน

สนับสนุนเพ่ือการจัดการความม่ันคงทางอาหาร การพยากรณปริมาณและ

ชนิดของแหลงอาหารของโลก กรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของ

โลกที่มีตอความมั่นคงทางอาหาร

 Definition; type of human’s food; food sources and 

global food quantity; factors of food producing; environmental 

problems to types and yields of food; potential areas for global food 

production; concept of evaluation of suitable area for global food 

production; supporting institutes for food security management; 

food security forecasting and type of food supplying areas; case 

study of climate change impact on food security 

1703 236 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6)

 Environmental Policy and Planning for Sustainability

 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ กระบวนการกําหนดนโยบาย 

การกําหนดนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย ขอจํากัด ความ

สัมพันธของปจจัยตางๆ ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม 

ที่มีผลตอการกําหนดนโยบาย เพื่อนําไปประยุกตใชในงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม

 Theory of public policy; developing process; practice 

implication; evaluation; limitations; relationship between various 

factors such as politics, economics, society, and tradition and 

their effects on developing process for effective environmental 

management

หมวดวิชาประสบการณวิจัย

 สําหรับนิสิต แผน ก แบบ ก1 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

1703 302 วิทยานิพนธ สําหรับนิสิต แผน ก แบบ ก2 ใหลงทะเบียนเรียน

รายวิชา 1703 301 วิทยานิพนธ 

1703 301 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis

 การวิจัยในประเด็นการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ภายใต

การแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

 A research in the theme sustainable environmental 

management under supervision of research advisor committee

1703 302 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต

 Thesis

 การวิจัยในประเด็นการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ภายใต

การแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

 A research in the theme sustainable environmental 

management under supervision of research advisor committee
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ชื่อหลักสูตร
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หมวดวิชา หลักสูตร

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1. หมวดวิชาเฉพาะ

    1.1 วิชาบังคับ  ไมนอยกวา

    1.2 วิชาเลือก 

2. หมวดวิชาประสบการณวิจัย

    2.1 วิทยานิพนธ

    2.2 การศึกษาคนควาอิสระ

-

-

-

36

-

21

3

12

-

21

9

-

6

รวม 36 36 36
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รายวิชา
1) หมวดวิชาเฉพาะ

 1.1 วิชาบังคับ จํานวน 21 หนวยกิต

1704 101 การวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

 Environmental Analysis 

1704 102 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Waste Management

1704 103 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเทคโนโลยี 3(3-0-6)

 Air Pollution Control and Technology

1704 104 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 3(3-0-6)

 Environmental and Health Impact Assessment 

1704 105 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและส่ิงปฏิกูลแบบยั่งยืน 3(3-0-6)

 Sustainable Management for Excreta and Municipal 

 Solid Waste 

1704 106  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับงานวิจัย 3(3-0-6)

 ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

 Research Methodology and Statistics for Researches 

 in Environmental Technology

1704 107 สัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 1(1-2-3)

 Seminar in Environmental Technology 

1704 108 การบําบัดนํ้าเสีย 3(3-0-6)

 Wastewater Treatment

 1.2 วิชาเลือก นิสิตที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เลือกเรียน

จากรายวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมนอยกวา 9 หนวยกิต

ตามลําดับ

กลุมวิชานํ้าและนํ้าเสีย

1704 201 การดําเนินการและควบคุมหนวยปฏิบัติการ 3(3-0-6)

 Unit Operation and Control

1704 202 วิศวกรรมน้ําเสียและการออกแบบ 3(3-0-6)

 Wastewater Engineering and Design

1704 203 เทคโนโลยีการนํานํ้าเสียกลับมาใชประโยชนใหม 3(3-0-6)

 Wastewater Reclamation Technology

1704 204 หนวยกระบวนการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ 3(3-0-6)

 Biological Wastewater Unit Process

1704 205 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียขั้นสูง 3(3-0-6)

 Technology of Advanced Wastewater Treatment

1704 206 การจัดการนํ้าสะอาด 3(3-0-6)

 Water Management 

1704 207 หลักการกรองดวยเมมเบรนสําหรับการปรับปรุง 3(3-0-6)

 คุณภาพน้ํา 

 Principle of Membrane Filtration for Water Treatment 

กลุมวิชาเทคโนโลยีอากาศและเสียง

1704 301 การประเมินผลกระทบมลพิษทางอากาศและเสียง 3(3-0-6)

 Air and Noise Pollution Impact Assessment

1704 302 การออกแบบข้ันสูงของระบบควบคุมมลพิษ 3(3-0-6)

 ทางอากาศข้ันสูง

 Design of Advanced Industrial Air Pollution Control 

 System 

1704 303 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)

 Air Pollution Monitoring 

1704 304 อุตุนิยมวิทยาข้ันสูง 3(3-0-6)

 Advanced Meteorology

1704 305 แบบจําลองข้ันสูงทางคณิตศาสตรในการประเมินผลกระทบ

 ดานมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)

 Advanced Mathematical Model in Air Pollution Impact 

 Assessment

1704 306 การประเมินผลกระทบมลพิษทางเสียงและ 3(3-0-6)

 ความสั่นสะเทือน

 Noise Pollution and Vibration Impact Assessment 

 

กลุมวิชาขยะและกากของเสียอันตราย

1704 401 การลดของเสียและเทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหม 3(3-0-6)

 Waste Minimization and Recycling Technologies

1704 402 การจัดการขยะมูลฝอยโดยใหชุมชนมีสวนรวม 3(3-0-6)

 Community Based Solid Waste Management 

1704 403 เทคโนโลยีสําหรับการเผาไหมของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Technology for Hazardous Waste Incineration 

1704 404 การฝงกลบของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Hazardous Waste Landfill

1704 405 การบําบัดของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Hazardous Waste treatment

 

กลุมวิชาการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ

1704 501 หลักการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3(3-0-6)

 Principle of Strategic Environmental Assessment

1704 502 การวิเคราะหทางเลือกในกระบวนการประเมิน 3(3-0-6)

 ผลกระทบส่ิงแวดลอม

 Alternative Analysis in Environmental Impact 

 Assessment Process

 

กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

1704 601 การแปรรูปและการจัดการพลังงานชีวมวล 3(3-0-6)

 Biomass Energy Conversion and Management 
1704 602 พลังงานทางเลือก 3(3-0-6)

 Alternative Energy
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1704 603 การผลิตพลังงานจากของเสียและเทคโนโลย ี 3(3-0-6)

 เตาเผาขยะ

 Energy from Waste and Incineration Technology

1704 604 เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียใหเปนพลังงาน 3(3-0-6)

 Waste to Energy Conversion Technology

1704 605 การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Energy Conservation in Industry

กลุมวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม

1704 701 นิเวศวิทยากับการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 3(3-0-6)

 Ecology and Urban Environmental Management 

1704 702 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Quality Management

1704 703 การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและปองกันมลพิษ 3(3-0-6)

 Community Environmental Management and Pollution 

 Prevention

1704 704 จุลชีววิทยาขั้นสูงในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Advanced Microbiology in Environmental Process

1704 705 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Economic Analysis of Environmental Technology

1704 706 การจัดการสิ่งแวดลอมสมัยใหม 3(3-0-6)

 Modern of Environment Management 

กลุมวิชาวิชาทางดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ

1704 801 มลพิษทางดินและการควบคุม 3(3-0-6)

 Soil Pollution and Control 

1704 802 การเปลี่ยนแปลง และการแพรกระจายมลพิษ 3(3-0-6)

 ในสิ่งแวดลอม

 Fate and Transport of Pollution in Environment

1704 803 วัสดุและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)

 Materials and Environment 

1704 804 สภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6) 

 และการปรับตัว

 Global Warming, Climate Change and Adaptation

1704 805 ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม อดีต 3(3-0-6)

 ปจจุบันและอนาคต

 Environmental Movement: Past, Present, and Future

1704 806 เทคโนโลยีชีวภาพดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Biotechnology 

1704 807  การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ  3(3-0-6)

 Public Participation in Decision-Making Process
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1704 103 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเทคโนโลยี 3(3-0-6)

 Air Pollution Control and Technology

 ชนิดและแหลงกําเนิดสารมลพิษทางอากาศ เคมีของมลพิษ

ทางอากาศ ผลกระทบตอสุขอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน การแพรกระจาย

มลพิษอากาศ การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหแบบจําลองคุณภาพอากาศ 

หลกัการการควบคมุฝุน และกาซเบ้ืองตน แนวคดิการออกแบบระบบควบคมุ

มลพิษอากาศ

 Types and sources of air pollutants, chemistry of 

air pollution, effects on health and environments, meteorology, 

dispersion of air pollution, ambient stack and workplace sampling 

methods and analysis, air quality model, principle of particulate 

matter and gaseous pollutant control, conception design of air 

pollution control system

1704 104 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 3(3-0-6)

 Environment and Health Impact Assessment 

 หลักการและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของของประเทศไทย เทคนิค

การประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ มาตรการลด

ผลกระทบส่ิงแวดลอม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เทคนิค

การประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงการตอสุขภาพของชุมชน 

การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม 

แนวคิดและเทคนิคของการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการประเมิน

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ การทําประชาพิจารณ การจัดการ

ความขัดแยงในการพัฒนาโครงการ 

 Environment and Health Impact Assessment (EHIA) 

principles and processes, relevant laws and regulations of 

Thailand, environmental assessment techniques, mitigation 

programs, and monitoring measurements, community health 

assessment techniques from project development, health risk 

assessment, social impact assessment, concepts and techniques 

of public participation in EHIA processes, public hearing process, 

conflict management in project development

หมวดวิชาเฉพาะ

 วิชาบังคับ จํานวน 21 หนวยกิต

1704 101 การวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

 Environmental Analysis 

 การวางแผนการทดลอง การใชความรูทางสถติแิละเทคนคิการ

เกบ็ตวัอยางเพ่ือการวิเคราะหตวัอยางคุณภาพส่ิงแวดลอม ทางดานน้ํา อากาศ 

ดิน และขยะ วิธีการเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอยาง การวิเคราะห

ทั้งทางเคมี ชีวภาพและกายภาพ ของตัวอยางนํ้า นํ้าเสีย อากาศเสียดินและ

ขยะ การศึกษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม

 Experimental design, statistical and sampling 

techniques for environmental analysis of wastes (water, air, 

soil and solid wastes). Methods of sample collection and 

preservation. Chemical, biological and physical analysis of water, 

wastewater, emission gases and solid wastes. Instrumentations 

for environmental analysis

1704 102 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Waste Management

 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ประเภทของของเสีย

อตุสาหกรรมท่ัวไปและของเสียอนัตรายท่ีเกดิจากกระบวนการผลิต การเกิด

ของของเสยีตามกระบวนการผลติ การจดัเกบ็ การเคลือ่นยาย การดาํเนนิการ

สูกระบวนการการบําบดัและการกําจดัเสยีอตุสาหกรรมและของเสียอนัตราย 

ระบบการกําจัดขยะอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย การบําบัดของเสีย

อนัตรายดวยวิธกีารกายภาพ เคมี และชีวภาพ การฝงกลบแบบถูกสขุาภบิาล

และการฝงกลบแบบปลอดภัย กฎหมายการกําจัดขยะอุตสาหกรรมและ

การกําจัดของเสียอันตรายและกรณีศึกษา 

 Industrial production processes, Type of general 

industrial waste and hazardous waste, Sources and generation 

rate of both general and hazardous industrial waste. Collection, 

transportation, treatment and final disposal, physical, chemical 

and biological technology for treatment process and disposal, 

Sanitary and Security landfill, Regulation for industrial waste and 

hazardous waste control and case study
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1704 105 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน 3(3-0-6)

 Sustainable Management for Excreta and Municipal 

 Solid Waste 

 สถานการณ และผลกระทบของ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

ของเสียอันตรายจากชุมชน หลักการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน 

กฎหมาย นโยบายของรฐัทีเ่ก่ียวของกบัการจดัการและควบคมุขยะมลูฝอย 

สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตรายจากชุมชน หลักการ แนวคิดในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบผสมผสาน การประเมินเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม วิธีการออกแบบระบบ ควบคุม ตรวจสอบแกไข บํารุงรักษาระบบ

บําบัด ระบบการนํากลับมาใชใหม และการคืนสภาพของทรัพยากร

 Present situation and impact of solid waste, excreta, and 

household hazardous waste, principle of sustainable management, 

related laws and regulations on solid waste, excreta, and 

household hazardous waste management and control, principles 

and concept for integrated management and administration, 

feasibility study for selecting appropriate technology, principle 

of system design, control and maintenance of disposal, recycling 

and reclamation system 

1704 106 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับงานวิจัย 3(3-0-6)

 ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

 Research Methodology and Statistics for Researches 

 in Environmental Technology

 แนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทาง

วทิยาศาสตร ประเภทของการวจิยั โดยเนนการวจิยัเชงิทดลอง การออกแบบ

การวจิยั การคนควาเอกสาร และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ การเกบ็

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย การนําเสนอผล

งานการวิจยั ไดแกการเขียนบทความและการนําเสนอปากเปลา สถติสิาํหรับ

การวิจัย ประเภทของวิธีการทางสถิติ ตัวแปร หนวยวิเคราะห ระดับการวัด 

วิธีการเลือกตัวอยางและการสุมตัวอยาง สถิติพรรณนา การวิเคราะหความ

สัมพันธระหวางตัวแปร สถิติอนุมาน (อางอิง) การทดสอบสมมุติฐาน 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 Concept of research, research methodology and 

procedure, types of researches emphasis on an experimental 

research, research designs, document research and literature 

review, data collection and analysis, research proposal practicum, 

presentation of research findings i.e. article writing and oral 

presentation, statics for research, types of statistical methods, 

variables, units of analysis, levels of measurement, sampling 

techniques/random sampling, descriptive statistics, correlation 

statistics, inferential statistics, testing of assumption, using 

statistical analysis software

1704 107 สัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 1(1-1-1)

 Seminar in Environmental Technology 

 ทบทวน คนควางานวิจัย แนวทางการพัฒนาโครงร าง

วิทยานิพนธ การศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรูการพัฒนา ดานเทคโนโลยี

สิง่แวดลอมท่ีทนัสมยั อาทิ ระบบบําบัดมลพษิ เทคโนโลยีการควบคุมมลพษิ 

การนาํของเสยี กลบัมาใชประโยชนใหม และเทคโนโลยดีานพลงังาน เปนตน 

 Review of recent researches in environmental 

technology and proposal development, learning outside the 

classroom in topics related to treatment systems, pollution control 

technologies, waste utilization, and energy technologies, etc. 

1704 108 การบําบัดนํ้าเสีย 3(3-0-6)

 Wastewater Treatment

 นิยามและขอควรพิจารณาเก่ียวกับสมบัตินํ้าและน้ําเสีย 

การเลือกใชระบบบําบัดนํ้าเสีย ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการบําบัด

นํ้าเสียทางเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการบําบัดโดยวิธีทางธรรมชาติ 

การบําบัดตะกอนและการนําไปใชประโยชน กรณีศึกษาการเลือกใชและ

ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนและอุตสาหกรรมประเภทตางๆ

 Definition and general consideration of water and 

wastewater characteristics, Selection of wastewater treatment 

system, Theories and concepts of physical, chemical and biological 

processes for wastewater treatment systems, Natural wastewater 

treatment, Sludge treatment, Case study on the selection and 

design of domestics and industrial wastewater treatment plants 

 วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

กลุมวิชานํ้าและนํ้าเสีย

1704 201 การดําเนินการและควบคุมหนวยปฏิบัติการ 3(3-0-6)

 Unit Operation and Control

 หลักการของการปฏิบัติการและควบคุมหนวยปฏิบัติการของ

ระบบผลิตนํ้าประปาและระบบบําบัดนํ้าเสีย ฝกปฏิบัติการในหองทดลอง

เพื่อกําหนดขอมูลสําหรับการออกแบบหนวยปฏิบัติการทั่วไป โดยใชแบบ

จําลองขนาดต้ังโตะ หรือแบบจําลองนํารองขนาดเล็ก

 Principles of unit operation and control of water supply 

and wastewater treatment systems. Practical laboratory covering 

development of design information for common unit processes 

using bench scale or small pilot scale models
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1704 202 วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ 3(3-0-6)

 Wastewater Engineering and Design

 การออกแบบกระบวนการบําบัดนํ้าเสียทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนและ

อุตสาหกรรม การออกแบบรายละเอียดโรงบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวม

นํา้เสยี การประเมนิคาใชจาย และการเลอืกใชเครือ่งมอืและอปุกรณทีเ่หมาะ

สม การเดินระบบและการดูแลรักษาระบบ

 Design of physical, Chemical and biological processes 

for wastewater treatment systems, Design of domestic and 

industrial wastewater treatment system, Detail design of 

wastewater treatment plant and collection systems, Cost 

estimation and appropriate equipment and instrument selection, 

Systems operation and maintenance 

1704 203 เทคโนโลยีการนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชนใหม 3(3-0-6)

 Wastewater Reclamation Technology

 คุณลักษณะของของนํ้าเสีย คุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหม 

กระบวนการบาํบดัเพือ่นาํนํา้เสยีกลบัมาใชประโยชนใหม การออกแบบระบบ

บาํบดั, ปฏบิตักิารและกระบวนการเฉพาะหนวย, เทคโนโลยกีารบาํบดันํา้เสยี

เพื่อการนํากลับมาใชใหมสําหรับชุมชนและอุตสาหกรรม, ปจจัยที่สงผลตอ

การเลือกเทคโนโลยี

 Wastewater characteristics and quality of reclaimed 

water, treatment processes in wastewater reclamation, treatment 

system design, unit processes and operation, reclamation 

technologies for domestic and industrial uses, factors affecting 

the choice of water reclamation technology

1704 204 หนวยกระบวนการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ 3(3-0-6)

 Biological Wastewater Unit Process

 หลักการพ้ืนฐานของการวิเคราะหกระบวนการ ลักษณะเชิงชล

ศาสตรของถังปฏกิรณ ถงัปฏกิรณแบบไหลตามกัน และถังปฏกิรณแบบไหล

ตอเนือ่ง จลนศาสตรของระบบชวีเคมแีละแบบจาํลองของถงัปฏกิรณชวีเคมี 

การใชประโยชนจากหนวยปฏิบตักิารชีววทิยาในการบําบดัน้ําเสยี ระบบการ

เตบิโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะตดิของกระบวนการบาํบดันํา้เสยีแบบใช

อากาศและแบบไมใชอากาศ

 Introduction to process analysis, model Ideal flow in 

reactors: Ideal flow in complete-mix and Ideal plug-flow reactor, 

process kinetics and model batch reactor with reaction, used of 

unit biological in wastewater treatment, aerobic and anaerobic 

suspended and attached Growth Biological Treatment Process

1704 205 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียขั้นสูง 3(3-0-6)

 Technology of Advanced Wastewater Treatment

 เทคโนโลยีขั้ นสู งในการกํ าจัดมลสารออกจากนํ้ า เสีย 

ไดแก การกําจัดแรธาตุ สารอาหาร สารอินทรียและ สารอนินทรียตางๆ 

ตัวอยางกระบวนการ เชน เทคโนโลยีการกําจัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

การผลิตนํ้าสะอาดจากกระบวนการ รีเวอรสออสโมซิส อีเลคโตไดอะไรซีส 

การแลกเปล่ียนประจุ การดูดซบั การใชรงัส ีUV การใชโอโซนรวมถึงแนวทาง

การนํานํ้าท่ีผานการบําบัดในขั้นสูงแลวนํากลับมาใชใหม

 Advanced wastewater treatment technology with 

an emphasis on nitrogen and phosphorous removal, removal of 

dissolved organic, dissolved inorganic and biological constituent 

process, reverse osmosis, electrodialysis, ion exchange, 

adsorption, UV, ozonation, reuse and recycle of treated effluent

1704 206 การจัดการนํ้าสะอาด 3(3-0-6)

 Water Management 

 หลักการในการจัดหาน้ํา ทรัพยากรน้ําและแหลงกําเนิดนํ้า

เสีย คุณลักษณะของน้ําและน้ําเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ําและน้ําเสีย 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากโรงบําบัดนํ้า

และนํ้าเสียและการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอม

 Principles of water supply and wastewater management, 

water resource and source of wastewater, water and wastewater 

characteristics, improvement of water and wastewater quality, 

water quality monitoring, environmental impact of water and 

wastewater treatment plant and its control

1704 207 หลักการกรองดวยเมมเบรนสําหรับการปรับปรุง 3(3-0-6) 

 คุณภาพนํ้า

 Principle of Membrane Filtration for Water Treatment

 หลกัการทาํงานและทฤษฎขีองการกรองดวยเมมเบรน การแบง

ประเภทของเมมเบรน การถายเทมวลของเมมเบรน การลดลงของอตัราการ

ไหลในกระบวนการกรอง การกาํจัดสารดวยเมมเบรน ประสทิธิภาพการกรอง

ดวยเมมเบรน การอุดตันของเมมเบรน การทําความสะอาดเมมเบรน และ

การประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบรนในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า

 Principle of operation and theory of membrane 

filtration, classification of membrane, masstransfer of membrane, 

flux decline in the filtration process, membrane removal filtration 

efficiency with membrane, membrane fouling, membrane 

cleaning, application of membrane technology for improving 

water quality
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กลุมวิชาเทคโนโลยีอากาศและเสียง

1704 301 การประเมินผลกระทบมลพิษทางอากาศและเสียง 3(3-0-6)

 Air and Noise Pollution Impact Assessment

 คณุลกัษณะและองคประกอบของอากาศและเสยีง แหลงกาํเนิด

มลพิษทางอากาศและเสียง ผลกระทบของมลพิษทางอากาศและเสียงตอ

คุณภาพ เคร่ืองท่ีใชในการเก็บตัวอยางอากาศและเสียง เทคนิคการเก็บ

ตัวอยางอากาศและเสียง การรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลผลกระทบ

จากมลพิษอากาศและเสียง การศึกษาภาคสนาม

 Characteristics of air and noise pollution on human 

health, equipment used for collecting and analyzing air and noise 

pollution, air, and noise data collection and analyses, field trip 

study

1704 302 การออกแบบขั้นสูงของระบบควบคมุมลพิษ 3(3-0-6)

 ทางอากาศ

 Advanced Design of Industrial Air Pollution Control 

 System 

 แหลงกําเนิดและกระบวนการทางเคมีของมลพิษทางอากาศที่

เกิดจากกระบวนการผลิตทาง การเผาไหม การคํานวณความเขมขนมลพิษ

อากาศ ภาระบรรทกุมลสาร ระบบระบายอากาศ และระบบชกัตวัอยางอากาศ

เสีย วิธีการออกแบบระบบบําบัดไอเสียอุตสาหกรรมขั้นสูง การควบคุมสาร

มลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาคและที่กาซการควบคุม และบํารุงรักษา

 Sources, chemistry of air pollution from industrial 

process, combustion, determine of flue gas concentration, ventilation, 

hood system, gaseous odor and particulate matter control system, 

Preliminary design for advance industrial air pollution control 

equipment, operation and maintenance

1704 303 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)

 Air Pollution Monitoring 

 การเกบ็ตวัอยางและการวเิคราะหคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

ปลองระบาย และพื้นที่ทํางานการกําหนดจุดและจํานวนการเก็บตัวอยางใน

ปลอง ความเร็วและอัตราการไหลในปลองคานํา้หนักโมเลกุลของอากาศแหง 

ปริมาณความชื้น การตรวจวัดฝุนละออง การตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออก

ไชด กรดซัลฟูริกและกาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซออกไซดของไนโตรเจน 

สารประกอบอินทรีย สารอินทรียระเหยงาย โลหะ ไดออกซิน ฟวแรน และ

คาความทึบแสง

 Sampling methods and analysis of ambient stack and 

workplace air quality. sample and velocity traverses, stack gas 

velocity and volumetric flow rate, dry molecular weight, humidity 

content, particulate matter, sulfur dioxide sulfuric acid and sulfur 

trioxide, nitrogen oxide, gaseous organic compound, hydrocarbon, 

volatile organic, metal, Dioxins, Furans and Visual Opacity

1704 304 อุตุนิยมวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Meteorology

 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศ 

ความกดอากาศ อุณหภูมิและความชื้น ลม มวลอากาศ ทะเลและมหาสมุทร 

การแพรกระจายของบรรยากาศทองถิน่ ลกัษณะอากาศแปรปรวนแบบตางๆ 

ทีม่อีทิธพิลตอลมฟาอากาศของประเทศไทย วธิกีาร และการพยากรณอากาศ

 Preliminary concepts and theory of meteorology, 

atmosphere, pressure, temperature, moisture, wind, air mass, sea, 

ocean, dispersion, effect of instability of ambient to meteorology 

and weather forecasting

1704 305 แบบจําลองขั้นสูงทางคณิตศาสตรในการประเมิน 3(3-0-6)

 ผลกระทบดานมลพิษทางอากาศ 

 Advanced Mathematical Model in Air Pollution 

 Impact Assessment

 ทฤษฎี และสมมติฐานการแพรกระจายของมลพิษทางอากาศ 

การประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร ประเภท และแนวทางในการ

เลอืกแบบจาํลอง การเตรยีมขอมลูอุตนุยิมวทิยา บญัชกีารระบายมลพษิ และ

ขอมลูแหลงรบัผลกระทบ การประมวลผลดวยแบบจาํลองคณติศาสตรการ

ประเมินผลกระทบดานมลพิษทางอากาศ

 Dispersion theories and assumptions of air pollution, 

application of mathematical modeling, types and selecting guide 

for using models, meteorological data, emission inventory and 

receptor data preparation, input and processing in mathematical 

model, air pollution impact assessment

1704 306 การประเมินผลกระทบมลพิษทางเสียงและ 3(3-0-6)

 ความสั่นสะเทือน 

 Noise Pollution and Vibration Impact Assessment 

 ทฤษฏีของเสียงและความส่ันสะเทือน การประเมินผลกระทบ

จากเสียงและความส่ันสะเทือนเน่ืองจากการพัฒนาโครงการพัฒนา หรือ

กิจกรรมตางๆ พรอมท้ังหาแนวทางในการใชมาตรการตางๆ เพื่อควบคุม

ติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบใหไดผลดีที่สุด

 Theories of sound and vibration, Noise and vibration 

Impact assessment of various activities and development project, 

monitoring Mitigation measures and control of noise and vibration

กลุมวิชาขยะและกากของเสียอันตราย

1704 401  การลดของเสียและเทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหม 3(3-0-6)

 Waste Minimization and Recycling Technologies

 จากการลดการเกิดของเสียท่ีแหลงกําเนิด เทคนิคการลดการ

เกิดของเสียโดยมุงเนนที่การจัดการภายใน การปรับปรุงระบบผลิตและ

การนําของเสียกลับมาใชใหมอีก กลยุทธในการลดการเกิดของเสียรวมถึง

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม การตรวจประเมินสิง่แวดลอม และการวิเคราะห

วฏัจกัรชวีติ หลกัการขัน้พืน้ฐานของเทคโนโลยรีไีซเคลิวัสดทุีส่ามารถนาํกลบั

มาใชใหม 
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 Source reduction, Internal corporation management 

technique for waste minimization, improvement of production 

processes and in process recycle, environmental management 

and waste minimization strategy, life cycle analysis, principle of 

recycle technology and waste reclamation

1704 402 การจัดการขยะมูลฝอยโดยใหชุมชนมีสวนรวม 3(3-0-6)

 Community Based Solid Waste Management 

 แหลงกําเนิดขยะ ประเภท สถานการณ ผลกระทบตอชุมชน

และสิ่งแวดลอม ปญหาของรูปแบบเทคโนโลยีการกําจัดและบําบัดของเสีย

ในปจจุบัน วิธีการและกระบวนการตางๆ ในการสรางการมีสวนรวมของ

สาธารณชน อาทิ การใหขอมูลขาวสาร การปรึกษาหารือ และการเจรจาตอ

รอง การวิเคราะหสถานการณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกการจัดการ

ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตอชุมชน มีการลงพื้นที่ เพื่อจัดทํากรณีศึกษา

 Source, types, situation and impact of solid waste on 

community and environment. Problems occurs from operation and 

maintenance of solid waste treatment and disposal. Methods and 

techniques on community participation, e.g. information retrieving, 

public consultation and negotiation. Feasibility for decision maker 

on appropriate technology, field trip and case study 

1704 403 เทคโนโลยีสําหรับการเผาไหมของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Technology for Hazardous Waste Incineration 

 ทฤษฎีและประเภทการเผาไหม   ของเสียอันตรายจาก

อุตสาหกรรม คุณสมบัติของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม การเก็บรักษา 

การจัดเก็บ การเก็บรวบรวม การลําเลียง ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 

หลักการของการเผาไหม มลพิษที่เกิดจากการเผาไหม ประเภทของเตาเผา

ของเสียอันตราย การใชประโยชนจากพลังงานความรอน ระบบควบคุม

มลพิษจากการเผาไหม ขี้เถาและวิธีการกําจัด กฎหมายควบคุมมลพิษทาง

อากาศจากการเผาไหมและกรณีศึกษา

 Incineration theory, characteristics of hazardous waste, 

handling, storage, collection, transportation of hazardous waste, 

Incineration principles, Pollution from incinerator, Utilization of 

waste heat recovery. Air pollution control of flue gas, Characteristics 

properties of ash and disposal. Regulation for air pollution from 

flue gas emission and case study 

1704 404 การฝงกลบของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Hazardous Waste Landfill

 ประเภทของหลุมฝงกลบของเสียอนัตราย การออกแบบหลุมฝง

กลบของเสียอันตรายและสวนประกอบ การคัดเลือกสถานที่ฝงกลบ ระบบ

รวบรวมน้ําชะขยะและการบําบัด ระบบรวบรวมกาซและการบําบัด ระบบ

ปองกันไฟไหม ระบบตรวจสอบการปนเปอนของมลพิษ การดําเนินการและ

วิธีการนําขยะเขาสูกระบวนการฝงกลบ การปองกันกลิ่น ฝุนละออง นํ้าฝน 

การดําเนินการข้ันสุดทาย การติดตามตรวจสอบหลุมฝงกลบท้ังระหวาง

ดําเนินการและส้ินสุดการดําเนินการ การบํารุงรักษา

 Type of hazarous waste landfill, designing of landfill 

and its components, Leachate collection and treatment unit, gas 

collection and treatment unit, Fire protection unit, pollution 

monitoring unit, landfill operation, process and methods to landfill 

site, odor concentration, dust and rain water control, final processing 

of landfill, Landfill monitoring before and after final processing 

1704 405 การบําบัดของเสียอันตราย 3(3-0-6)

 Hazardous Waste Treatment

 การบําบัดของเสียอันตราย หนวยของการบําบัดของเสีย

อันตราย เชน การปรับสภาพความเปนกลาง การปรับสมดุล การกําจัดสาร

แขวนลอย การกําจัดคอลลอยด การกําจัดสารอนินทรียและสารอินทรีย

ละลายนํ้า การบําบัดและการกําจัดตะกอน และการบําบัดรวมของเสีย

อันตรายและนํ้าเสียชุมชน กรณีศึกษาการบําบัดของเสียอันตราย

 Introduction to hazardous waste treatment, Hazardous 

waste treatment unit: Neutralization, equalization and proportioning, 

removal of suspended solids, Removal of colloidal solids, removal 

organic and inorganic dissolved solids, Treatment and disposal 

of sludge solids, and joint treatment of raw hazardous waste with 

domestic sewage, case studies

กลุมวิชาการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ

1704 501 หลักการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 3(3-0-6)

 Principle of Strategic Environmental Assessment 

 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาอยางยั่งยืนกับกระบวนการ

กําหนดนโยบาย กระบวนการจัดทํานโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา 

หลักการการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร การวิเคราะหทางเลือกในการ

ประเมินสิง่แวดลอม วธิกีาร รปูแบบ และเคร่ืองมอืท่ีใชในการประเมินผลกระทบ

เชิงยุทธศาสตร การประเมินผลกระทบจากนโยบายโดยใชเมตริกส กฎหมาย 

ขอกาํหนด และหนวยงานท่ีเกีย่วของกับการประเมินผลกระทบเชิงยทุธศาสตร

 Relationships between sustainable development and 

policy process, processes on policy, plan, and program formulation, 

principles of strategic environmental assessment, alternative 

analysis in environmental assessment, methods, models, tools 

used for strategic environmental assessment, policy assessment 

using matrix, laws, regulations and organizations related to 

strategic environmental assessment 
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1704 502 การวิเคราะหทางเลือกในกระบวนการประเมิน 3(3-0-6)

 ผลกระทบส่ิงแวดลอม

 Alternative Analysis in Environmental Impact 

 Assessment Process

 การประเมินอยางเปนระบบเพื่อเปรียบเทียบทางเลือกในการ

ออกแบบโครงการ การเลือกที่ตั้ง เทคโนโลยี และแนวทางการดําเนินงาน 

ในดานศกัยภาพของทางเลอืกทีส่งผลกระทบตอสิง่แวดลอม การสรางสภาพ

การณจาํลองทางเลอืก วธิกีารและเครือ่งมอืสาํหรบัการประเมนิ การประเมนิ

ทางเลือกเพ่ือระบุแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโครงการ และ

นโยบาย 

 A systematic comparison of the proposed design, site, 

technology, and operational alternatives in terms of their potential 

environmental impact; alternative development scenarios; 

evaluation methods and tools; alternative assessment to indicate 

suitable options in developing project and policy 

กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

1704 601 การแปรรูปและการจัดการพลังงานชีวมวล 3(3-0-6)

 Biomass Energy Conversion and Management 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพลังงานทดแทน วัตถุดิบที่มี

ศกัยภาพสาํหรบัผลติพลงังาน ประเภทและวิวฒันาการของเชือ้เพลิงชวีภาพ 

ประเภทของชีวมวลเพ่ือการผลิตพลังงาน พลังงานทดแทนจากชีวมวล 

กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานจากชีวมวล กระบวนการ

และเทคโนโลยีผลิตชีวมวลเพ่ือเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตพลังงาน 

แนวทางโลจสิตกิสสาํหรบัชวีมวลเพือ่อตุสาหกรรมการผลติพลงังานทดแทน

 Concepts and theories of renewable energy, raw 

materials for energy production, types of biofuels and their 

development timeline, biomasses for renewable energy, energy 

conversion processes and technologies, logistic approach for 

biomass in renewable energy industry

1704 602 พลังงานทางเลือก 3(3-0-6)

 Alternative Energy

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ไดแก 

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนิวเคลียร พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงาน

จากธรณี พลังงานชีวมวล กระบวนการที่เกี่ยวกับการสังเคราะห กาซและ

นํ้ามันจากชีวมวล พลังงานจากวัสดุเหลือใช การผลิตกาซชีวภาพ พลังงาน

จากกาซไฮโดรเจน การผลิต เอทานอล และไบโอดีเซล

 Fundamental of alternative energy; solar energy for a 

solar heat, solar radiation, sola for water heating, and photovoltaic 

generation as solar call nuclear power, wind power hydro-power, 

geothermal, biofuels as gasification and liquid fraction, garbage, 

agricultural residue and waste combustion, biogas, hydrogen 

power; ethanol fermentation, and refined biodesel

1704 603 การผลิตพลังงานจากของเสียและเทคโนโลยี 3(3-0-6)

 เตาเผาขยะ

 Energy from Waste and Incineration Technology 

 คุณลักษณะพื้นฐานของขยะชุมชนระบบบําบัด และมาตรฐาน 

เทคโนโลยีการเผาไหมขยะเพื่อผลิตพลังงาน กระบวนการไพโรไลซิส และ

แกสซิฟเคช่ันขยะเพื่อพลังงาน มลพิษท่ีปลอดปลอยจากเตาเผาขยะ และ

เทคโนโลยีการควบคุมกาซมลพิษ การบําบัดเถาลอย การออกแบบระบบ

ที่ใช และการดําเนินระบบ

 Basic characteristics of municipal solid waste, 

treatment, and standard systems; Combustion technology of waste 

to energy, pyrolysis and gasification of solid waste, emission from 

waste incineration and control technology, gas pollution control, 

fly ash treatment, process design, application, and operation

1704 604 เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียใหเปนพลังงาน 3(3-0-6)

 Waste to Energy Conversion Technology

 ประเภทและการจําแนกคุณลักษณะของเสีย รูปแบบของ

เทคโนโลยกีารแปรรปูของเสยีใหเปนพลงังานดวยกระบวนการเชงิความรอน 

กระบวนการทางชีวภาพ และกระบวนการทางเคมี การแปรรูปของเสียให

เปนพลังงานดวยกระบวนการเชิงความรอน ไดแก กระบวนการเผาไหม 

กระบวนการผลิตกาซ กระบวนการไพโรไลซิส รวมถึงการนํากาซสังเคราะห

มาใชประโยชน การแปรรูปของเสียอินทรียใหเปนกาซชีวภาพดวยกระบวน

ยอยสลายและการหมักแบบไรอากาศ การผลิตพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง

ชีวภาพ การผลิต เอทานอลและไบโอดีเซลจากของเสียและมวลสาหรายที่

ไดจากการเล้ียงในนํ้าเสีย

 Types and characterization of wastes, types of waste to 

energy conversion technology via thermal, biological and chemical 

processes. Energy production form wastes through incineration, 

gasification, pyrolysis, and gasification processes and synthesis 

gases utilization. Energy production from organic wastes through 

anaerobic digestion and fermentation, microbial fuel cells, Ethanol 

and biodiesel production from waste and algal biomass cultivated 

from wastewater 

1704 605 การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Energy Conservation in Industry 

 การจดัใชซอฟตแวรการประหยดัพลงังานในภาคอุตสาหกรรม 

การใชเคร่ืองมือ การสํารวจการวิเคราะหการตรวจติดตามการใชพลังงาน 

การประมาณศักยภาพการประหยัดพลังงาน ผลตอบแทนการลงทุน 

การประหยัด พลังงานในระบบไอนํ้า การเผาไหมระบบคอนเดนเสท การให

ความรอนของเหลว การอบแหง เตาเผา เตาอบและอุปกรณที่สําคัญ การนา

ความรอนทิ้งกลับมาใชใหม เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม 
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 Provision of energy conservation software for industrial 

sector energy consumption tools survey, analysis, audit, and 

tools; estimation of energy conservation potentiality investment 

turnover; energy conservation in steam system, combustion, 

condensate system, liquid heating, drying, furnaces, kilns and 

other essential equipment; reuse of waste heat cogeneration of 

heat and electricity technology

กลุมวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม

1704 701 นิเวศวิทยากับการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 3(3-0-6)

 Ecology and Urban Environmental Management

 การบรูณาการหลักการระบบนิเวศกบัประเดน็ปญหาสิง่แวดลอม

เมือง หลักการเบ้ืองตนของระบบนิเวศธรรมชาติ หนาที่และกระบวนการ

ทางนิเวศ การประยุกตใชทฤษฏีและหลักการทางนิเวศวิทยาเพ่ือแกปญหา

สิ่งแวดลอม ไดแก การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางชีววิทยา/ทาง

นิเวศวิทยา การฟนฟูระบบนิเวศและการบรรเทาผลกระทบ โดยเนนระเบยีบ

วิธีและกรณีศึกษา การบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในเมือง 

 An integration of ecology principles with urban 

environmental issues, basic principles of natural ecosystem; 

its functions and ecological processes; ecological theories and 

principles applied to solve environmental problems; biological/

ecological impact assessment, restoration and mitigation, with 

an emphasis on methodology and case studies; and an integrated 

approach to urban environmental management 

1704 702 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Quality Management

 ประเด็นสิ่งแวดลอมระดับชาติและระดับโลกในปจจุบัน 

การพัฒนาสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนระบบการจัดการสิ่งแวดลอม กฎหมาย

หลกัระดับชาติและนานาชาติ ขอบญัญัตแิละมาตรฐาน บทบาทและโครงสราง

ขององคกรที่สัมพันธกับตัวแทน นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ความเกี่ยวของระหวางการจัดการธุรกิจและ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในแนวคิดของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

ระดับนานาชาติ

 Current global and environmental issues, sustainable 

development, environmental management systems, major 

international and laws, regulations, and standards, the role and 

organizational structure of related agencies, requirements and 

implementation strategies of the national environmental policies 

and plans, relationships between business management and 

environmental quality

1704 703 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและปองกันมลพิษ 3(3-0-6)

 Community Environmental Management and 

 Pollution Prevention

 บทบาทของชุมชนต อการพัฒนาสิ่ งแวดล อม  แนวคิด 

หลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการดูแลรักษาและสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

กรคมนาคมการส่ือสาร และการคา ตอความเช่ือ เจตคติ คานิยม และ

พฤติกรรมในการใชทรัพยากรของบุคคลตอสังคม นโยบาย การวางแผน 

การพัฒนา รูปแบบและเทคโนโลยีการปองกันมลพิษและการลดปริมาณ

ของเสีย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ รูปแบบ วิธีการ และการประสานความรวม

มือของชุมชนกับองคกรของรัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต

 Roles of community in environmental development, 

principle and Constitution Articles related to community 

environmental quality conservation. Impacts and influences of 

sector development; industrial, agricultural, telecommunication 

and trade on individual and community belief, attitude, value, and 

behavior, Policies, panning, development, approaches technology 

for pollution prevention. Inter-cooperation between government 

and non-government sectors in community management. 

Sufficient economy applied to environmental quality and of 

management goal

1704 704 จุลชีววิทยาขั้นสูงในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Advanced Microiology in Environmental Process

 ชนิด และกลไกของจุลินทรียในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

ไดแก ระบบบําบัดนํ้าเสีย ชุมชน โรงงาน และสถานท่ีประกอบการ บอฝง

กลบขยะ การผลิตปุยหมัก การฟนฟูดิน การบําบัดมลพิษอากาศ การผลิต

กาซชีวภาพและอื่นๆ

 Types and mechanisms of microorganisms in 

environmental management process such as municipal and 

industrial wastewater treatment, landfill, composting, soil 

bioremediation, waste gas purification, and biogas process, etc.

1704 705 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรดานเทคโนโลยี 3(3-0-6)

 สิ่งแวดลอม

 Economic Analysis of Environmental Technology 

 ทฤษฎีดานเศรษฐศาสตร และกระบวนท่ีใชในการวเิคราะหและ

จัดการปญหาส่ิงแวดลอม การประยุกตทฤษฎีดานราคาสําหรับเทคโนโลยี

การจดัการสิง่แวดลอม การวเิคราะหผล ประโยชนและตนทุนของเทคโนโลยี

ทีใ่ชในการบาํบดั ฟนฟ ูและจัดการสิง่แวดลอม การศกึษาความเปนไปไดของ

การพัฒนาโครงการ
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 Economic theories and applications in analysis and 

management of environmental problems, application of price 

theory to environmental management technologies, benefit-cost 

analysis with applications to technologies for environmental 

treatment, rehabilitation, and management, feasibility study in 

project development 

1704 706 การจัดการสิ่งแวดลอมสมัยใหม 3(3-0-6)

 Modern of Environment Management 

 วัฒนธรรมองคกร และการปรับเปลี่ยน การกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจและเปาหมายแผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การทํางานเปนทีมและการเปนผูนํา การบริหารงานอยางมี

คณุภาพ หลกัธรรมาภบิาล นติธิรรม และการสือ่สารในองคกร การบรหิารงาน

ขามสายงาน การจดัการความเสีย่งและความขดัแยง การทาํสญัญาขอตกลง

และการเจรจาตอรอง 

 Corporate culture and change. Vision, mission and 

goal. Stategic plans for implementation. Change management. 

Team-working, leadership, quality management, good governance 

and the rule of laws. Cross-functional management. Risk and 

conflict management. contracts, agreement, and negotiation

กลุมวิชาทางดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ

1704 801 มลพิษทางดินและการควบคุม 3(3-0-6)

 Soil Pollution and Control

 ลักษณะของดินโดยทั่วไป การปนเป อนในดินดวยมลพิษ 

การเคลื่อนยายมลพิษในดิน การบําบัดหรือฟ นฟูคุณภาพดินดวย

กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ของดินท่ีเก่ียวของกับการปนเปอนมลพิษ การควบคุมคุณภาพของดินให

ปลอด จากมลสาร กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับมลพิษในดินและกรณีศึกษา

ดานขอกฎหมาย

 Characteristics of soil and contamination. Pollutant 

transportation in soil. Physical, chemical and biological processes 

for soil remediation. Soil quality monitoring, related regulations 

for controlling of soil contaminant and case study

1704 802 การเปล่ียนแปลง และการแพรกระจายมลพิษ 3(3-0-6)

 ในสิ่งแวดลอม

 Fate and Transport of Pollution in Environment

 การแพรกระจาย และการเปล่ียนรูปของมลสารในส่ิงแวดลอม 

สมบัติทางกายภาพเคมี และชีวภาพของสารปนเปอนทั้งที่เปนสารอินทรีย

และสารอนินทรียที่แพรกระจายสูวัฏจักรของอากาศดินและนํ้า การเคลื่อน

ยายโดยการแพร สัมประสิทธิ์ของการแพร สัมประสิทธิ์แพรกระจาย และ

สัมประสิทธิ์ของการกระจายตัว แบบจําลองของการเคล่ือนยายสารมลพิษ

อากาศ ดนิ นํา้ผวิดนิ และนํา้ใตดนิ การสงผลกระทบตอสิง่แวดลอมของสาร

ปนเปอน

 Dispersion and transformations of pollutant in 

environment. Physical chemical and biological properties of 

organic and inorganic contaminants dispersive in atmosphere, 

hydrosphere and lithosphere. Diffusion transport. Diffusion, 

dispersion and, partitioning coefficients. Mechanisms and 

modeling of pollutant transportation in air, soil, groundwater and 

groundwater. Environmental fate of contaminants

1704 803 วัสดุและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Materials and Environment 

 ความรูเบ้ืองตนทางวัสดศุาสตรและวสัดวุศิวกรรม การวเิคราะห

คณุสมบตัวิสัด ุการออกแบบผลติภณัฑและการออกแบบเชงินเิวศวสัด ุเพือ่

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การนําวัสดุมาใชในการบําบัดของเสีย 

การผลติวสัดจุากของเสีย กฎหมายท่ีเกีย่วกับวสัดเุพือ่สิง่แวดลอม การศึกษา

ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 

 Introduction to material science and engineering, 

characterization of material, Product design and eco-design. 

Material for environmental friendly products, Application of 

materials for waste treatment, Waste utilization as environmental 

friendly materials. Related law and regulations on environmental 

friendly materials. Economic feasibility study

1704 804 สภาวะโลกรอน การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6)

 และการปรับตัว 

 Global Warming, Climate Change and Adaptation

 ระบบภมูอิากาศ แนวโนมการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและสภาวะ

โลกรอน สาเหตุของสภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศ กาซเรือน

กระจก แหลงกาํเนดิ และแหลงรับของกาซเรือนกระจก ผลกระทบ ความออน

ไหว การติดตามตรวจสอบ มาตรการลดผลกระทบและการปรับตวัตอผลกระ

ทบทีเ่กิดจากสภาวะโลกรอนและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ รวมถงึนโยบาย

ทีเ่กีย่วของ กบัการจดัการปญหาการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และสภาวะโลก

รอน กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด

 Climate System, trend of climate change and global 

warming, major cause of global warming, Emission source and 

sink of greenhouse gas, sensitivity, monitoring, mitigation 

measure and adaptation from impact of climate change and 

global warming, related national and international policy 

for manipulating climate change and global warming, clean 

development mechanism
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1704 805 ความเคลื่อนไหวดานส่ิงแวดลอม อดีต ปจจุบัน 3(3-0-6) 

 และอนาคต

 Environmental Movement Past, Present, and Future

 ประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมของโลก ประเด็นปญหาดานสิ่ง

แวดลอมของโลกและของทองถิ่น ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแกปญหา

สิ่งแวดลอม นิยามการพัฒนาอยางยั่งยืนและแนวคิดที่เกี่ยวของ การเชื่อม

โยงประเด็นปญหาในระดับโลกกบัปญหาในระดับทองถิน่ แนวคิดการพัฒนา

อยางยัง่ยนืและการจดัการสิง่แวดลอมภายใตบริบทของประเทศกาํลงัพฒันา 

ขอตกลงรวมกันระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลบังคับใช และ

แผนรวมกันในอนาคต 

 The history of world environmental history, global 

and local environmental issues, environmental movements 

and solutions, sustainable development definition and relating 

concepts, linkage between global environmental issues and local 

actions, sustainable development and environmental management 

in the context of developing country, active international 

agreements and future plans 

1704 806 เทคโนโลยีชีวภาพดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Biotechnology 

 หลกัการทางชวีวทิยาโมเลกลุและประยกุตใชจลุชวีวทิยาตอการ

บาํบดัน้ําเสยี กระบวนการบําบดันํา้เสยี มลพษิชวีบาํบดั การอนรุกัษพลงังาน

 Principles of molecular biological and microbiology 

applied to the design and operation of engineered environmental 

systems: treatment of wastewater, bioremediation, energy 

conversion

1704 807  การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 3(3-0-6)

 Public Participation in Decision-Making Process

 แนวคดิ นยิาม และเปาประสงคของการมสีวนรวมของประชาชน 

ระดบัและรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน เครือ่งมือและเทคนิคท่ีใช 

การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนนโยบาย ในกระบวนการตัดสิน

ใจ และในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ กระบวนการ

ทําประชาพิจารณ การบรรเทาและจัดการความขัดแยง กฎหมายของ

ประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน

 Concepts, definitions and purposes of public 

participation, degrees and forms of public involvement, tools 

and techniques, public participation in policy planning, 

decision-making processes, and Environmental Health Impact 

Assessment, public hearing processes, conflict mitigation and 

management, relevant laws and regulations in Thailand 

หมวดวิชาประสบการณการวิจัย

1704 901 การศึกษาคนควาอิสระ 6 (หนวยกิต) 

 Independent Study 

 การทาํวิจยัในสาขาวชิาเทคโนโลยสีิง่แวดภายใตการแนะนาํของ

คณะกรรมการควบคมุการศกึษาคนควาอสิระ มกีารนาํเสนอผลงานในระดบั

ชาติหรือนานาชาติ

 A master’s student must conduct a research work 

in the field of environmental technology under supervision of 

an independent study advisory committee. The results must be 

presented nationally or internationally conference

1704 902 วิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบ ก 2)  12 (หนวยกิต)

 Thesis 

 การทําวิจัยขั้นสูงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมภายใต

การแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผลงานวิจัยควรมี

คุณภาพสูงพอท่ีจะตีพิมพในวารสารวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ

 A master’s student must conduct an advanced 

research work in the field of environmental technology under 

supervision of a thesis advisory committee. The research quality 

should be high to be published in national or international 

(peer-reviewed) journals

1704 903  วิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบ ก 1)  36 (หนวยกิต)

 Thesis 

 การทําวิจัยขั้นสูงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดภายใตการ

แนะนําของคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ มกีารนําเสนอผลงานในระดับ

ชาติหรอืนานาชาติและผลงานวิจยัควรมีคณุภาพสูงพอท่ีจะตีพมิพในวารสาร
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