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öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÖŠĂêĆĚÜöćÝćÖüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöàċęÜêĆĚÜ×ċĚîđöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙö
óý ēé÷öĊÝčéöčŠÜĀöć÷đóČęĂ×÷ć÷ÖćøýċÖþćßĆĚîÿĎÜĕðÿĎŠêŠćÜÝĆÜĀüĆé đøĉęöĒøÖêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊę  ëîîîÙøÿüøøÙŤ
êĞćïúêúćé ĂĞćđõĂđöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊę  ĕøŠ êŠĂöćĕéšøĆïÖćø÷Öåćîą×ċĚîđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöđöČĂę ðŘóýĒúąĕéšĒ÷ÖêĆüđðŨîđĂÖđìýßČĂę ĶöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöķ
đöČęĂüĆîìĊę  íĆîüćÙö óý  ēé÷óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ìøÜúÜóøąðøöćõĉĕí÷ĔîóøąøćßïĆââĆêĉ
×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ àċęÜðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć đúŠöìĊę  êĂîìĊę  Ö îĆïđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜìĊę 
×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúąđøĉęö÷šć÷ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîïćÜĀîŠü÷ÜćîĕðĕüšìĊęêĆĚÜĒĀŠÜĔĀöŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷ÜĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊęðøąöćè   ĕøŠ ðŦÝÝčïĆîýĎî÷Ť ÖúćÜÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ìĆĚÜøąéĆïðøĉââćêøĊ
ðøĉââćēìĒúąðøĉââćđĂÖ Ă÷ĎŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ îĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜöĊÿëćïĆîüĉÝĆ÷üúĆ÷øčÖ×đüß
ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøĂĞćđõĂîćéĎîđîČĚĂìĊęðøąöćèĕøŠ ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøïšćîđÖĉĚÜĂĞćđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
đîČĂĚ ìĊðę øąöćèĕøŠĒúąēÙøÜÖćøôćøŤööĀćüĉì÷ćúĆ÷êĞćïúîćÿĊîüîĂĞćđõĂÖĆîìøüĉß÷Ć đîČĂĚ ìĊðę øąöćè ĕøŠ

ÿöĆ÷ìĊđę ðŨîüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöĕéšéćĞ đîĉîÜćîêĆÜĚ ĒêŠðÖŘ ćøýċÖþćëċÜðŘÖćøýċÖþć
ēé÷øĆïîĆÖýċÖþćìĊöę ñĊ úÖćøýċÖþćđøĊ÷îéĊÝćÖüĉì÷ćúĆ÷ÙøĎìüĆę ðøąđìýđ×šćýċÖþćêŠĂĔîßĆîĚ ðŘìĊę ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
üĉßćđĂÖìĊęđðŗéÿĂîĔîßŠüÜđüúćéĆÜÖúŠćü ĕéšĒÖŠ üĉßćđĂÖßĊüüĉì÷ć õćþćĂĆÜÖùþ õćþćĕì÷ ÿĆÜÙöýċÖþć õĎöĉýćÿêøŤ
ÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊĒúąôŗÿĉÖÿŤ

ĀúĆÜÝćÖĕéšøĆïÖćø÷ÖåćîąöćđðŨîüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöĔîðŘÖćøýċÖþć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšđðúĊę÷îĀúĆÖÿĎêøĒúąÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîđðŨîøąïïìüĉõćÙĒúąĔßšüĉíĊÿĂïÙĆéđúČĂÖîĉÿĉêđ×šćđøĊ÷îĔî
 øąéĆï ÙČĂ ßĆĚîðŘìĊę  ĒúąßĆĚîðŘìĊę  ÝċÜîĆïĕéšüŠćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšéĞćđîĉîÖćøđðŗéÿĂî ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
đêĘöøĎðĒïïêćöđÖèæŤöćêøåćîĔîÖćøđðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøðŘÿć×ćüĉßćìĊđę ðŗéÿĂîĕéšĒÖŠÿć×ćüĉßćßĊüüĉì÷ćõćþćĂĆÜÖùþ
õćþćĕì÷ÿĆÜÙöýċÖþćõĎöýĉ ćÿêøŤðøąüĆêýĉ ćÿêøŤÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊôŗÿÖĉ ÿŤüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøðøąëöýċÖþćýĉúðýċÖþć
óúýċÖþćđìÙēîēú÷ĊìćÜÖćøýċÖþćĒúąÙĀÖøøöýćÿêøŤĔîðŘÖćøýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŗéÿĂîøąéĆïïĆèæĉêýċÖþć
đðŨîÙøĆÜĚ ĒøÖēé÷đðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćöĀćïĆèæĉêüĉßćđĂÖÖćøöĆí÷öýċÖþćđîšîÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøÿĂî
ÿĆÜÙöýċÖþćĒúąÖćøÿĂîõćþćĕì÷
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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ÝċÜĕéšéĞćđîĉîÖćø ×÷ć÷ēĂÖćÿìćÜÖćøýċÖþćĕð÷ĆÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖìĊęêĆĚÜ ĀšĂÜđøĊ÷îðøąÝĞćÝĆÜĀüĆéêŠćÜė ĕéšĒÖŠ
ĀüĆดéอุĂčดéรธานี
øíćîĊ ÝĆ
ÜĀüĆงéหวั
îÙøøćßÿĊ
öćĒúąÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ
จัÝĆงÜหวั
และจั
ดอุบลราชธานี

öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöĕéšÝéĆ êĆÜĚ ĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøýċÖþćüĉÝ÷Ć ĒúąĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒÖŠÿÜĆ Ùö
đðŨîÝĞćîüîöćÖĕéšĒÖŠ
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöĂĊÿćîýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìšĂÜëĉîę ĂĊÿćîìčÖÿć×ć
đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜÖćøýċÖþćÙšîÙüšćÿŠÜđÿøĉöđñ÷ĒóøŠĂîčøĆÖþŤöøéÖìćÜüĆçîíøøöõĎöĉðŦââćßćüïšćîĒúąĒúÖđðúĊę÷î
ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìĆĚÜĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìý
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć üúĆ÷øčÖ×đüßýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïóĆîíŤĕč öšĒúąÿĆêüŤìÿĊę öĆ óĆîíŤÖïĆ ßĊüêĉ ÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜßčößî
õćÙĂĊÿćîĒúąñúÖøąìïìĊöę êĊ ĂŠ øąïïîĉđüýđðŨîĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝ÷Ć ×ĂÜîĉÿêĉ îĆÖýċÖþć
ĒúąĂćÝćø÷ŤĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
 ÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø đðŨîĒĀúŠÜÝĆéĀć ÝĆéđÖĘï ÿøšćÜÿö ĂîčøĆÖþŤ ĒúąĔĀšïøĉÖćøÿćøÿîđìýìčÖøĎðĒïï
éšü÷đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýìĊęđĀöćąÿöĒúąìĆîÿöĆ÷ đóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øüöìĆĚÜđðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêćöĂĆí÷ćýĆ÷ĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê×ĂÜßčößî õć÷ĔêšðøĆßâć×ĂÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöìĊęüŠćĶĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉêđÿøĉ
üćöÙĉéดõĎöภูĉðมŦâ
เสริöมÙüćöøĎ
ความรูšÙ ความคิ
ิปญâćķ
ญา”

ìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĂćÙćøÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø" êĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ēìøýĆóìŤ êŠĂ
ēìøÿćø
 ÿĞćîĆÖÙĂöóĉüđêĂøŤĔĀšïøĉÖćøĀšĂÜðäĉïêĆ Öĉ ćøĒúąđÙøČĂę ÜÙĂöóĉüđêĂøŤîĞćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤöćðøą÷čÖêŤ
ĔßšéšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĕéšĒÖŠ ïøĉÖćøÿćøÿîđìýđóČęĂïøĉĀćøÝĆéÖćø úÜìąđïĊ÷î øąïïÜïðøąöćè
ÖćøÝĆéàČĂĚ ÝĆéÝšćÜøąïïÖćøđÜĉîøąïïïĆâßĊøąïïïčÙúćÖøĄúĄïøĉÖćøÝĆéòřÖĂïøöĀúĆÖÿĎêøêŠćÜėĔĀšÖïĆ ×šćøćßÖćø
îĉÿĉê îĆÖýċÖþć ĒúąðøąßćßîìĆęüĕð ĒúąïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ
îĂÖÝćÖîĊĚ ÝĆéĔĀšöĊðøąßčöìćÜĕÖúøąĀüŠćÜĀšĂÜðøąßčöÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖøčÜđìóöĀćîÙø ÖĆïĀšĂÜðøąßčöÖúćÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöēé÷ñŠćîøąïïđÙøČĂ×Šć÷*OUFSOFUđóČęĂđðŨîÖćøðøąĀ÷ĆéÙŠćĔßšÝŠć÷
 ÿĞćîĆÖïøĉÖćøüĉßćÖćø đðŨîĀîŠü÷ÜćîðøąÿćîÜćîÖćøĔĀšÙćĞ ðøċÖþćìćÜüĉßćÖćø đìÙîĉÙĒúąüĉßćßĊó
ÝĆéïøĉÖćøđðŨîìĊęðøċÖþćéšćîüĉßćÖćøìĊęÝąđðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ïčÙúćÖøìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ øüöĕðëċÜ
ðøąÿćîÜćîÖćøÝĆéòřÖĂïøöÿĆööîć Ăõĉðøć÷ ĀøČĂïøø÷ć÷ àċęÜđðŨîÖćøÖøąÝć÷ÖćøĔĀšïøĉÖćøÙüćöøĎšĒúąüĉßćÖćø
ÿĎÿŠ ÜĆ ÙöìčÖøąéĆïìĆÜĚ ĔîøĎðĒïïÖćøĀćøć÷ĕéšïøĉÖćøÿćíćøèąĒúąðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąĀîŠü÷ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøüĉÝ÷Ć
đóČęĂÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĔĀöŠĒúąóĆçîćõĎöĉðŦââćĕì÷ĔĀšöĊÙüćöÿćöćøëđßĉÜÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
6. รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข
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7. ฟารมมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน
ที่จะเผยแพรแกชุมชน
8. สถานีวิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถี่ 102.25 MHz
พืน้ ทีท่ สี่ ามารถรับฟงไดมี 7 จังหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มุกดาหาร และสกลนคร
9. โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถิ่น
ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
10. ศูนยบรรพชีวนิ ศึกษาวิจยั ซากดึกดําบรรพไดโนเสารทคี่ น พบเปนจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา
11. ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเลี้ยงไหม
ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ
การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค
13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับที่พักอาศัยของ
อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1) จั ด การศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยมุ ง เน น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มุงมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ผสานกั บ วิ ท ยาการที่ เ ป น สากลให เ กิ ด ความงอกงามทางสติ ป ญ ญา สามารถพั ฒ นาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“ตราโรจนากร” หมายถึง สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
ตราโรจนากรมีองคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมีสญ
ั ลักษณขององคพระธาตุนาดูน ดานลางมีสรุ ยิ รังสีทแี่ ผขนึ้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
ใบเสมา
หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตุนาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ
แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด
หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”
หมายถึง ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา” หมายถึง การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง
ง
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โครงสรางการบร�หาร
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ จึงต้อง
มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน
ประสานและสนับสนุน ได้แก สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย
และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน แนวคิดในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย
ผู้บริหาร
�ร

ผูศาสตราจารย์
้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กริ
ดร.ประดิ
ษฐ์สน์
รองศาสตราจารย์
รัตน์
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.มณี
ดร.โสภา
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.สุ
ดร.กริ
รองศาสตราจารย์
มัทสนาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย
กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
นางพิกุลศิลป์
นางกนกนวล
กลุ่มงานบรินางสาวสุ
หาร ภาภัทร
นางสาวณัฏวรรณ์
นางกนกนวล
นางลภัสรดา
นางสาวสุ
ภาภัทร
นางสาวสายฝน
นางสาวณั
ฏวรรณ์
นางสาวสุพสัตรดา
รา
นางสาวลภั
นายอนุสิษฐ์
นางสาวสายฝน
นายวัฒนชัย
กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
นทร์ยกาษา
กลุ่มงานบรินางศริ
การการศึ
นางวิชนชุลทร์ดายา
นางศริ
นายจัชกชุรกฤษณ์
นางวิ
ลดา
นายจักรกฤษณ์
กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
นางสาวอรไท พนธ์
กลุ่มงานมาตรฐานบทนิ
นางอุบลรัตน์
นางสาวอรไท
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางภั
ทรวรรธน์
นางสุนบทรี
นางอุ
ลรัตน์
นางสาววรรณวิ
ษา
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางสาวรัตลนาภรณ์
นางสาววั
ภา
ฉ
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เทอดทู
องค์วรรณดี
แคนสี
ชักลางคาร
ยมูล
จิตรนันท์
งามสูงเนิน
นรินยา
บุตรไทย
จันรินนทะพิ
ยา มพ์
นริ
ยา
บุตนรไทย
ทัจันพทะพิ
ขวา มพ์
ตัชัย้งวิประสิ
เชียรทธิ์
ทัจันพทร์
ขวาหอม
สร้อยดั้น

คณบดีคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ตวิทยยาลัย
รองคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ฝ่ายยบริ
าร หาร
รองคณบดี
ตวิทยยาลั
ฝาหยบริ
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เจ้าหน้นักาทีวิช่บาการศึ
ริหารงานทั
่การเงิน ่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้เจ้าาทีหน้
่บริาหทีารงานทั
กงานขั
นักวิชพนั
าการศึ
กษาบรถชำ�นาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

เกียงขวา
ลดาวั
ลย์
เกียงขวา
บุลดาวั
ญสีลาย์
บุญสีลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กประชาสัมวพัเตอร์
นธ์ ชำ�นาญการ
นักวิชนัาการคอมพิ
นักวิชาการคอมพิ
นักประชาสั
มพันธ์ปฏิบวัตเตอร์
ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ĎĈĔâčĜøĆþĆĔëîĕ÷ěČðĘýĔöôėø þĆ÷
čĕãĕĊėëĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ëĚħĐĎĈĔâčĜøĆ

ăĕČĕģúą


ăĕČĕĐĔèâćČ 
ëĚħĐþĆėîîĕĠĈēčĕãĕĊėëĕ

ăĕČĕģúą



ăĕČĕĐĔèâćČ
 

 ĎĈĔâčĜøĆþĆĔëîĕ÷ěČðĘýĔöôėøčĕãĕĊėëĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 &QEVQTQH2JKNQUQRJ[2TQITCOKP'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP
ëĚħĐğøĦĄ 
ëĚħĐąŇĐ 
ëĚħĐğøĦĄ 
ëĚħĐąŇĐ 






þĆĔëîĕ÷ěČðĘýĔöôėø čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
þĆ÷ čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
&QEVQTQH2JKNQUQRJ[ 'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP
2J& 'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

ġåĆèčĆňĕèĎĈĔâčĜøĆ
ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ

ĎĈĔâčĜøĆ ĎüŇĊąâėø
Ġýý

Ġýý

ĎĄĊ÷ĊėëĕğĐâ
ĊėëĕğĐâýĔèåĔý
ĊėëĕğĐâğĈĚĐâ

-

12
6

ĎĄĊ÷þĆēčýâĕĆöŋâĕĆĊėéĔą

48

36

48



ĎüŇĊąâėøĆĊĄģĄŇüňĐąâĊŇĕ
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ĆĕąĊėëĕĢüĎĈĔâčĜøĆ
ĊėëĕþĆĔýāĚĨüòĕü
ĎüŇĊąâėø
 ĎĈĔâéĆėąûĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ 
 
Principle of Environmental Ethics
 ĎĈĔââĕĆĊėúąĕâĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ 
 
Principles of Environmental Science
 úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ 
 
Natural Resources and Environment
 ĠüĊåė÷üėğĊċĊėúąĕĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ 
 
Concepts of Ecology and Environment
 ĎĈĔââĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ 
  
Principles of Environmental Education
ĎĄĕąğĎøě ĊėëĕþĆĔýāĚĨüòĕüģĄŇüĔýĎüŇĊąâėø

 üėčøė úĘģħ ĄŇčĕĬ ğĆĦéâĕĆċęâČĕ÷ňĕüčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕéēøňĐè
ğĆĘąüĆĕąĊėëĕþĆĔýāĚĨüòĕü éĬĕüĊü  ĆĕąĊėëĕåĚĐ   ĎĈĔâ
éĆėąûĆĆĄčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄĎĈĔâĊėúąĕâĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆĊėéĔąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ċęâČĕĠĈēĎĈĔââĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕġ÷ąģĄŇüĔýĎüŇĊąâėø
ĠĈēøňĐèĄĘÿĈâĕĆþĆēğĄėüĆē÷ĔýãĔĨü5

 üėčėøúĘħğĆĘąüĎĈĔâčĜøĆĠýýĐĕéğĆĘąüĆĕąĊėëĕğāėħĄ
ğøėĄøĕĄåĬĕĠüēüĬĕãĐèĐĕéĕĆąŋÿĜňĆĔýÿė÷ëĐýĎĈĔâčĜøĆĠĈēĐĕéĕĆąŋ
þĆēéĬĕĎĈĔâčĜøĆġ÷ąģĄŇüĔýĎüŇĊąâėøĠĈēøňĐèĄĘÿĈâĕĆþĆēğĄėüĆē÷Ĕý
ãĔĨü5
ĎĄĊ÷ĊėëĕğĐâ

ĊėëĕğĐâýĔèåĔý
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėø
 þĆĔëîĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
  
Philosophy of Environmental Education
 ÿĜňüĬĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
  
Leader in Environmental Education
 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąĠĈēčùėøėãĔĨüčĜè
 

čĬĕĎĆĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ

Advanced Research and Statistic
Methodology for Environmental
Education
 čĔĄĄüĕ÷ěČðĘüėāüûŋ
  
Seminar on Dissertation 1
 čĔĄĄüĕ÷ěČðĘüėāüûŋ
 
Seminar on Dissertation 2
 âĕĆğãĘąüĠĈēğÿąĠāĆŇýúåĊĕĄĊėéĔą
 

Ćē÷Ĕýüĕüĕëĕøė
Writing and Publishing International
Research Article
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ĊėëĕğĐâğĈĚĐâ
éĬĕüĊüģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
 âðĎĄĕąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Environmental Laws
 âĕĆéĔ÷âĕĆãąēĄĜĈĀĐąĠýýýĜĆöĕâĕĆ
 
Integrated Solid Waste Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆüĬĨĕĠýýýĜĆöĕâĕĆ
 
Integrated Water Resources Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆĄĈāėČčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Environmental Pollution Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĠýýýĜĆöĕâĕĆ
 
Integrated Environmental Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐąŇĕèąĔħèąĚü
 
Sustainable Environmental Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèĊĔõüûĆĆĄ
 
Cultural Environment Management
 âĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèüėğĊċĊĔõüûĆĆĄ
 
Eco – Cultural Tourism
 âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Environmental Impact Assessment
 âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

úĕèčěãăĕā
Environmental Health Impact
Assessment
 âĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 
Development of Environmental Education
Curriculum
 âĕĆčŇèğčĆėĄåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Promotion of Environmental Quality
 úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐĕğìĘąü   
ASEAN Natural Resource and Environment
 üĔüúüĕâĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Environmental Recreation
 ăĜĄėþŌîîĕâĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Wisdom of Environmental Management
 čėħèĠĊ÷ĈňĐĄĢüăĕåøēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ  
Environment in the Northeast
 čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕăĕåčüĕĄ
 
Field Environmental Education
 âĕĆčĚħĐčĕĆčĬĕĎĆĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 
Communication for Environmental
Education
 
 čěüúĆĘąċĕčøĆŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
Environmental Aesthetics

 ĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
Environmental Education Training
Curriculum
 ĠĎĈŇèğĆĘąüĆĜňčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
Learning Sources for Environmental
Education
ĎĄĊ÷ĊėëĕĊėúąĕüėāüûŋ
 ĊėúąĕüėāüûŋĠýý
Thesis
 ĊėúąĕüėāüûŋĠýý
Thesis

 
 

ĎüŇĊąâėø
ĎüŇĊąâėø
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åĬĕĐûėýĕąĆĕąĊėëĕĎĈĔâčĜøĆþĆĔëîĕ÷ěČðĘýĔöôėø
čĕãĕĊėëĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ĊėëĕþĆĔýāĚĨüòĕü

 ĎĈĔâéĆėąûĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

2TKPEKRNGQH'PXKTQPOGPVCN'VJKEU

ĎĈĔââĕĆĠĈēĠüĊåė÷úĕèéĆėąûĆĆĄāćøėâĆĆĄãĐèĄüěČąŋ
ĢüĐ÷Ę ø ĠĈēþŌ é éě ýĔ ü  åĊĕĄčĬ ĕ åĔ î ĠĈēÿĈâĆēúýãĐèéĆė ą ûĆĆĄ
åĊĕĄğčĄĐăĕåĠĈēčėúûėāĚĨüòĕüãĐèĄüěČąŋğâĘħąĊâĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĠĈē
úĆĔāąĕâĆøĕĄĎĈĔâčĕâĈýúýĔîîĔøėãĐèĆĔòûĆĆĄüĜîĠĎŇèĐĕöĕéĔâĆ
ģúąĠĈēâðĎĄĕąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĊėğåĆĕēĎŋéĆėąûĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄãĐè
čĔèåĄĠĈēëěĄëüĢüþŌééěýĔüğëŇüëěĄëüğĄĚĐèëüýúĠĈēëěĄëüģúą
øŇĕèĥġ÷ąğêāĕēëěĄëüĐĘčĕüéĆėąûĆĆĄýěååĈâĕĆğčĆėĄčĆňĕèåěöûĆĆĄ
éĆėąûĆĆĄĠĈēåŇĕüėąĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄğāĚħĐāĔõüĕåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ğċĆČòâėéĠĈēëěĄëüĐąŇĕèąĔħèąĚü
Principle and concept on ethics, past and present
JWOCP DGJCXKQTU GVJKECN UKIPKÌECPEG CPF KVU GHHGEV
international practices on equity and human right towards
natural resources and environmental perspective, environmental
KUUWGUCUFGÌPGFD[VJG#TVKENGUKPVJG%QPUVKVWVKQP#EVCPF
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
 ĎĈĔââĕĆĊėúąĕâĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

2TKPEKRNGUQH'PXKTQPOGPVCN5EKGPEG

ĎĈĔââĕĆåė÷ĊėğåĆĕēĎŋĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋāüĚĨ òĕüúĕèčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
üėğĊċĊėúąĕåĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèëĘĊăĕāčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĠĈēåĊĕĄčĔĄāĔüûŋãĐèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčĔèåĄĠĈē
ĊĔõüûĆĆĄþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆþĆēąěâøŋĢëňĠüĊåė÷ĠĈēĎĈĔââĕĆ
ĊėúąĕċĕčøĆŋčèėħ ĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆéĔ÷âĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄëĘĊĊėúąĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
ğúåġüġĈąĘčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĊėċĊâĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄéĆėąûĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ĐüĕĄĔąčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆĐüěĆâĔ Čŋčèėħ ĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĢü
âĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ

292

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

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
 úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

0CVWTCN4GUQWTEGUCPF'PXKTQPOGPV

ĎĈĔ â âĕĆéĔ ÷ âĕĆğâĘħ ą ĊâĔ ý úĆĔ ā ąĕâĆûĆĆĄëĕøė Ġ Ĉēčėħ è
ĠĊ÷ĈňĐĄĐèåŋþĆēâĐýġåĆèčĆňĕèĠĈēĎüňĕúĘħãĐèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
þłĕģĄňčĔøĊŋþĕł ÷ėüüĬĕĨ āĈĔèèĕü åĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
âĔ ý čėħ è ĠĊ÷Ĉň Đ Ą Ċė ûĘ â ĕĆéĔ ÷ úĬ ĕ ĠÿüâĕĆéĔ ÷ âĕĆĠýýýĜ Ć öĕâĕĆ
âĕĆĊĕèĠÿüĠĈēâĕĆéĔ÷čĆĆâĕĆĢëňþĆēġąëüŋéĕâúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĐąŇĕèčĄ÷ěĈĠĈēąĔħèąĚü
The principle of natural resources and environmental
management, composition, structure and function of natural
TGUQWTEGU HQTGUVYKNFNKHGUQKNUYCVGTGPGTI[ VJGTGNCVKQPUJKR
between natural resources and the environment, how to
prepare an integrated management plan, planning and allocation
of natural resources on balanced and sustainable
ĠüĊåė÷üėğĊċĊėúąĕĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

%QPEGRVUQH'EQNQI[CPF'PXKTQPOGPV

ĄüěČąŋĠĈēåĊĕĄąĔèħ ąĚüĎĈĔââĕĆúĕèüėğĊċĊėúąĕččĕĆāĈĔèèĕü
üėğĊċĊėúąĕĆēýýĠĈēĆēýýüėğĊċåĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèëĘĊăĕāâĔý
ĊėĊõ
Ĕ üĕâĕĆåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèčėèħ ĄĘëĊĘ øė ĠĈēâĕĆåĊýåěĄþĆēëĕâĆ
þĆēëĕâĆĄüěČąŋ ĠĈēÿĈâĆēúýãĐèâĕĆğāėħĄãęĨüãĐèþĆēëĕâĆĄüěČąŋ
čùĕüâĕĆöŋ å ĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèëĘ Ċ ăĕāĢüĆēýýüė ğ ĊċøŇ ĕ èĥ
âĕĆĐüěĆâĔ ČŋåĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèëĘĊăĕāĐąŇĕèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈē
âĕĆĢëňþĆēġąëüŋĐąŇĕèąĔħèąĚüĐĕĎĕĆ÷ėüüĬĨĕĠĈēāĈĔèèĕüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ĠĈēâĕĆĢëňþĆēġąëüŋĐąŇĕèąĔħèąĚüĄĈāėČčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēčěãăĕĊēãĐè
ĄüěČąŋúĔèĨ ĄĈāėČĐĕâĕċâĕĆğþĈĘąħ üĠþĈèčăĕāĐĕâĕċĄĈāėČúĕèüĬĕĨ 
ãĐèğčĘąĠĈēãĐèğčĘąĐĔüøĆĕą

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
TGUQWTEGU KVUWVKNK\CVKQP HQQF YCVGT UQKN CPF GPGTI[ 
sustaining environment and its utilization such as environmental
pollution, air pollution, climate changes, water pollution,
solid and hazardous wastes and human health promotion

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

 ĎĈĔââĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
  

2TKPEKRNGUQH'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

åĊĕĄĎĄĕą ĎĈĔ â âĕĆ åě ö ĈĔ â Čöē ĊĔ ø ùě þ Ćēčèåŋ
ĐèåŋþĆēâĐýĊėûĘâĕĆċęâČĕåĊĕĄčĬĕåĔîĠüĊåė÷ğýĚĨĐèøňüğâĘħąĊâĔýčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕāĔõüĕâĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕþĆĔëîĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
ĎĈĔâčĜøĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕâĆēýĊüâĕĆùŇĕąúĐ÷čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
âėéâĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕâĕĆþĆēğĄėüÿĈčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕčĚħĐĠĈē
ĠĎĈŇèğĆĘąüĆĜňčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕâĕĆĊėéĔąúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĠĈē
ğåĆĚĐãŇĕąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ

&GÌPKVKQPURTKPEKRNGUEJCTCEVGTKUVKEURWTRQUGU
GNGOGPVU UVWFKGU OGVJQF CPF UKIPKÌECPEG CPF DCUKE
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

 ÿĜňüĬĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
  

.GCFGTKP'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋþîŌ Ďĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆĢëňúĆĔāąĕâĆåĊĕĄğčĚĐħ ĄġúĆĄ
ãĐèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ āĔõüĕâĕĆÿĜňüĬĕ ÿĜňüĬĕğåĆĚĐãŇĕą÷ňĕüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ĠýýĐąŇĕèãĐèÿĜňüĬĕ ÿĜňüĬĕ÷ňĕüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ ýúýĕúĎüňĕúĘħãĐèÿĜňüĬĕ
åĊĕĄĆĔýÿė÷ëĐýãĐèÿĜüň ĕĬ ĠĈēâĕĆğĆėĄħ øňüâĕĆğþŎüÿĜüň ĕĬ ÷ňĕüčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
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

ĎĄĊ÷ĊėëĕğĐâ

ĊėëĕğĐâýĔèåĔý
þĆĔëîĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
  

2JKNQUQRJ[QH'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

þĆĔëîĕğýĚĨĐèøňüāĚĨüòĕüúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕþĆĔëîĕ
čėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕþĆēâĐý÷ňĊąåĊĕĄéĆėèãĐèčĆĆāčėèħ âĕĆğĆĘąüĆĜčň èėħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
éĆėąċĕčøĆŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄøĆĆâċĕčøĆŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēčěüúĆĘąŋċĕčøĆŋ
čėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆċęâČĕĊėğåĆĕēĎŋčĔèğåĆĕēĎŋĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňþĆĔëîĕ
úĕèčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕãĐèýěååĈâĈěĄŇ ýěååĈëěĄëüĐèåŋâĆĠĈēčĔèåĄ
ğāĚĐħ ğþŎüĠüĊåė÷ĢüâĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄøĈĐ÷éüâĕĆüĬĕþĆĔëîĕ
úĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕğþŎüĠüĊúĕèĢüâĕĆĊėéĔąúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ

 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąĠĈēčùėøėãĔĨüčĜè
 

čĬĕĎĆĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
#FXCPEGF4GUGCTEJCPF5VCVKUVKE

/GVJQFQNQI[HQT'PXKTQPOGPVCN

'FWECVKQP

ĠüĊåė ÷ ğëė è þĆĔ ë îĕãĐèâĕĆĊė éĔ ą  âĕĆĊė éĔ ą ğëė è þĆė Ą ĕö
åěöăĕāĠĈēĠýýĊėûĘÿčĄĊėûĘ ğâöôŋâĕĆøĔ÷čėüĈĔâČöēèĕüĊėéĔąğëėè
Ċė ú ąĕċĕčøĆŋ  âĕĆĐĐâĠýýâĕĆĊė éĔ ą ğâĘħ ą ĊâĔ ý čėħ è ĠĊ÷Ĉň Đ Ąċę â Čĕ
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋĠĈēĊėéĕĆöŋâĕĆĊėéąĔ čėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕâĕĆčĆňĕèğåĆĚĐħ èĄĚĐ
ĊėéąĔ úĘĄħ åĘ ö
ě ăĕāâĕĆĢëňĊûė âĘ ĕĆúĕèčùėøĢė üâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãĐň ĄĜĈâĕĆĠþĈ
åĊĕĄĎĄĕąÿĈâĕĆĊėğåĆĕēĎŋâĕĆğãĘąüýúåĔ÷ąŇĐĠĈēâĕĆğãĘąüèĕüĊėéąĔ
ğāĚħĐøĘāėĄāŋ
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293

Philosophical concept of research; quantitative,
qualitative and mixed methods research methodologies;
ETKVGTKCHQTUEKGPVKÌETGUGCTEJTGUGCTEJFGUKIPQPGPXKTQPOGPVCN
education, analysis and criticism of research papers on
environmental education; practices of research writing
KPENWFKPIRTQDNGOKFGPVKÌECVKQPTGUGCTEJFGUKIPEQPUVTWEVKQP
QHSWCNKÌGFTGUGCTEJKPUVTWOGPVUCPCN[UKUQHFCVCWUKPI
statistical procedures, data interpretation; abstract writing,
and research paper writing for publication
 čĔĄĄüĕ÷ěČðĘüėāüûŋ
 

5GOKPCTQP&KUUGTVCVKQP

âĕĆüĬĕğčüĐĠĈēĐăėþĆĕąĎĔĊãňĐĊėúąĕüėāüûŋĠĈēġåĆèĆŇĕè
÷ěČðĘüėāüûŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ

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

5GOKPCTQP&KUUGTVCVKQP

âĕĆüĬĕğčüĐĠĈēĐăėþĆĕąâĕĆúĬĕ÷ěČðĘüėāüûŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ċęâČĕĠĈēâĕĆğãĘąü÷ěČðĘüėāüûŋêýĔýčĄýĜĆöŋ

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

Ćē÷Ĕýüĕüĕëĕøė


9TKVKPICPF2WDNKUJKPI+PVGTPCVKQPCN

4GUGCTEJ#TVKENG

ĎĈĔââĕĆġåĆèčĆňĕèãĔĨüøĐüĆĜþĠýýâĕĆğãĘąüýúåĊĕĄ
ĊėéĔąúĔĨèăĕČĕģúąĠĈēăĕČĕøŇĕèþĆēğúċğāĚħĐğÿąĠāĆŇ åĊĕĄĆĜňğâĘħąĊâĔý
ĊĕĆčĕĆĢüĆē÷ĔýëĕøėĠĈēüĕüĕëĕøė ãĔĨüøĐüĊėûĘĠĈēĆēýýâĕĆøĘāėĄāŋ
ýúåĊĕĄĊėéĔąĢüĊĕĆčĕĆĆē÷ĔýëĕøėĠĈēĆē÷Ĕýüĕüĕëĕøė
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

294
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ĊėëĕğĐâğĈĚĐâ

 âðĎĄĕąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

'PXKTQPOGPVCN.CYU

ğéøüĕĆĄöŋãĐèĆĔòûĆĆĄüĜîāĆēĆĕëýĔîîĔøė ýúýĔîîĔøė
ãĐèâðĎĄĕąĐĚüħ ĥğâĘąħ ĊâĔýčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĘčħ ĕĬ åĔîčĬĕĎĆĔýþĆēëĕëüúĔĊħ ģþ
ĠĈēëěĄëü āĆēĆĕëýĔîîĔøėčŇèğčĆėĄĠĈēĆĔâČĕåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
āĆēĆĕëýĔîîĔøėčèĊüĠĈēåěňĄåĆĐèčĔøĊŋþłĕāĆēĆĕëýĔîîĔøėĐěúąĕü
ĠĎŇèëĕøė āĆēĆĕëýĔîîĔøėþłĕģĄň āĆēĆĕëýĔîîĔøėğâĘħąĊâĔýčĕĆāėČ
ĠĈēĊĔøùěĆēğýė÷ āĆēĆĕëýĔîîĔøėúĘħ÷ėü āĆēĆĕëýĔîîĔøėâĕĆĆĔâČĕ
åĊĕĄčēĐĕ÷âðĎĄĕąþłĕëěĄëüĒĈĒĆĊĄúĔèĨ ĆēğýĘąýĐĚüħ úĘğħ âĘąħ ĊãňĐèâĔý
āĆēĆĕëýĔîîĔø÷ė èĔ âĈŇĕĊâðĎĄĕąĠĈēãňĐýĔèåĔýãĐèğúċýĕĈĐèåŋâĕĆ
ýĆėĎĕĆčŇĊüøĬĕýĈ ĠĈēĐèåŋâĕĆýĆėĎĕĆčŇĊüéĔèĎĊĔ÷úĘħğâĘħąĊãňĐèâĔý
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėãĐèëěĄëüþŌîĎĕĠĈēĐěþčĆĆå
ğâĘħąĊâĔýâĕĆĢëňâðĎĄĕą
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
CPF FKHÌEWNVKGU QP GPHQTEKPI GPXKTQPOGPVCN NCYU CPF
regulations
âĕĆéĔ÷âĕĆãąēĄĜĈĀĐąĠýýýĜĆöĕâĕĆ 

+PVGITCVGF5QNKF9CUVG/CPCIGOGPV

čùĕüâĕĆöŋ÷ňĕüâĕĆéĔ÷âĕĆãąēĄĜĈĀĐą ĠĎĈŇèâĬĕğüė÷
þĆēğăúĠĈēÿĈâĆēúýéĕâãąēĄĜĈĀĐąġ÷ąĄĘĠüĊúĕèâĕĆéĔ÷âĕĆãąē
ĄĜĈĀĐąĐąŇĕèåĆýĊèéĆ âĕĆåĔ÷Ġąâ ğâĦýĆĊýĆĊĄĠĈēãüčŇèãąē
ĄĜĈĀĐąâĕĆĈ÷ĠĈēâĕĆĢëňþĆēġąëüŋéĕâãąēĄĜĈĀĐąğúåġüġĈąĘâĕĆ
âĬĕéĔ÷ãąēĄĜĈĀĐąĠüĊúĕèâĕĆéĔ÷âĕĆãąēĄĜĈĀĐąĠĈēâðĎĄĕąúĘħ
ğâĘħąĊãňĐèâĔýãąēĄĜĈĀĐą

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

 âĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆüĬĕĨ ĠýýýĜĆöĕâĕĆ 

+PVGITCVGF9CVGT4GUQWTEGU/CPCIGOGPV

ĐèåŋþĆēâĐýãĐèúĆĔāąĕâĆüĬĨĕ þĆēğăúĠĈēĠĎĈŇèüĬĨĕ
âĕĆĢëň þ Ćēġąëüŋ é ĕâúĆĔ ā ąĕâĆüĬĨ ĕ  ÿĈâĆēúýĠĈēâĕĆċĜ ü ąŋ ğ čĘ ą
úĆĔāąĕâĆüĬĨĕ ĎĈĔââĕĆ ĠüĊåė÷âĕĆĐüěĆĔâČŋĠĈēâĕĆĢëňþĆēġąëüŋ
úĆĔāąĕâĆüĬĨĕĆēýýâĕĆéĔ÷âĕĆüĬĨĕâðĎĄĕąúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýúĆĔāąĕâĆ
üĬĨĕĠýýýĜĆöĕâĕĆĎĈĔââĕĆâĬĕĎü÷ğãøâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆüĬĨĕ
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
 âĕĆéĔ÷âĕĆĄĈāėČčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
 'PXKTQPOGPVCN2QNNWVKQP/CPCIGOGPV

üėąĕĄĠĎĈŇèâĬĕğüė÷åěöčĄýĔøė ĄĈāėČúĕèüĬĨĕĄĈāėČúĕè
ĐĕâĕċĄĈāėČúĕè÷ėüĄĈāėČúĕèğčĘąèĄĈāėČúĕèâĈėħüãąēĄĜĈĀĐą
ÿĈâĆēéĕâĄĈāėČøŇĐčėħèĠĊ÷ĈňĐĄâĆēýĊüâĕĆâĬĕéĔ÷ĄĈāėČúĔĨèúĕè
âĕąăĕāëĘĊăĕāĠĈēğåĄĘğúåġüġĈąĘĠĈēâĕĆĊĕèĠÿüĆēýýâĕĆéĔ÷âĕĆ
ĄĈāėČčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ

&GÌPGUVJGQTKIKPHGCVWTGUYCVGTRQNNWVKQPCKT
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
 âĕĆéĔ÷âĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄĠýýýĜĆöĕâĕĆ 
 +PVGITCVGF'PXKTQPOGPVCN/CPCIGOGPV

ĎĈĔââĕĆĠüĊåė÷âĕĆĊĕèĠÿüâĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ÷ėüüĬĨĕþłĕģĄň čĔøĊŋþłĕāĈĔèèĕüĠĈēĠĆŇûĕøě þŌîĎĕ
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄ÷ňĕüĄĈāėČĄĈāėČúĕèĐĕâĕċãąēüĬĨĕğčĘąĠĈēčėħèþñėâĜĈ
âĕĆāĔõüĕğċĆČòâėéâĔýþŌîĎĕåĊĕĄğčĚħĐĄġúĆĄúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄëěĄëüĠĈēčĔèåĄ
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

 âĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐąŇĕèąĔħèąĚü
 

5WUVCKPCDNG'PXKTQPOGPVCN/CPCIGOGPV

åĬĕéĬĕâĔ÷åĊĕĄĠĈēåĊĕĄĎĄĕąğâĘąħ ĊâĔýúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė÷ėüüĬĨĕþłĕģĄňčėüĠĆŇĠĈēčĔøĊŋþłĕ
Ċė ĊĔ õ üĕâĕĆġåĆèčĆň ĕ èëě Ą ëüğĄĚ Đ è úň Đ èùėħ ü  ĠĈēëüýú þŌ î Ďĕ
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄğãøğĄĚĐèĄĈāėČúĕèĐĕâĕċãąēüĬĨĕğčĘąĠĈēčėħèþñėâĜĈ
úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėâĔýúěüúĕèčĔèåĄâĕĆāĔõüĕğċĆČòâėéâĔýþŌîĎĕ
åĊĕĄğčĚħĐĄġúĆĄúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėčėħèĠĊ÷ĈňĐĄëěĄëüĠĈēčĔèåĄ
ĎĈĔââĕĆâĕĆĊĕèĠÿüĠĈēâĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
ĐąŇĕèąĔħèąĚü

&GÌPKVKQPUCPFOGCPKPIUQHPCVWTCNTGUQWTEGUCPF
environment, natural resources; soil, water, forest, mineral
and wildlife, evolution of urban, local and rural community
structures, urban environmentproblems; 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
 âĕĆéĔ÷âĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèĊĔõüûĆĆĄ
 

%WNVWTCN'PXKTQPOGPV/CPCIGOGPV

åĊĕĄĎĄĕąĊėĊĔõüĕâĕĆþĆēğăúğĐâĈĔâČöŋ ĠĈēåěöåŇĕ
ãĐèĊĔ õ üûĆĆĄ úćČðĘ ú ĕèĊĔ õ üûĆĆĄĠĈēâĕĆğþĈĘħ ą üĠþĈèãĐè
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèĊĔõüûĆĆĄğåĆĚħĐèĄĚĐĊėûĘâĕĆĠĈēâĕĆğâĦýĆĊýĆĊĄ
ãňĐĄĜĈğâĘħąĊâĔýĊĔõüûĆĆĄģúą ğāĚħĐčŇèğčĆėĄéėøčĬĕüęâĆĔâåĊĕĄğþŎü
ģúąĠĈēğÿąĠāĆŇĊĔõüûĆĆĄĢüâĕĆāĔõüĕčĔèåĄğċĆČòâėéâĕĆċęâČĕ
ĠĈēâĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊøĈĐ÷éüĊėğåĆĕēĎŋğāĚĐħ âĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
úĕèĊĔõüûĆĆĄ

&GÌPKVKQP GXQNWVKQP MKPF KFGPVKV[ XCNWG QH
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

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

295

 âĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèüėğĊċĊĔõüûĆĆĄ
  

'EQ¼%WNVWTCN6QWTKUO

ĎĈĔ â âĕĆéĔ ÷ âĕĆĠĎĈŇ è úŇ Đ èğúĘħ ą Ċğëė è üė ğ ĊċĊĔ õ üûĆĆĄ
âĕĆþĆēğĄėüġåĆèčĆňĕèúĕèûĆĆĄëĕøėãĐèĠĎĈŇèúŇĐèğúĘħąĊĊėğåĆĕēĎŋ
þĆēğ÷ĦüþŌîĎĕâĕĆúŇĐèğúĘħąĊúĘħčŇèÿĈâĆēúýøŇĐåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
âĕĆčĚħĐåĊĕĄĎĄĕąâĕĆčĆňĕèâĆēýĊüâĕĆğĆĘąüĆĜňĠĈēþĈĜâéėøčĬĕüęâ
âĕĆĄĘčĊŇ üĆŇĊĄĢüâĕĆĐüěĆâĔ ČŋĠĎĈŇèúŇĐèğúĘąħ ĊúĕèĊĔõüûĆĆĄâĆöĘċâę Čĕ
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèüėğĊċĊĔõüûĆĆĄ
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
 âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýúĕèčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
 

'PXKTQPOGPVCN+ORCEV#UUGUUOGPV

âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýúĕèčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĘýħ ĆĜ öĕâĕĆúĔèĨ úĕè
÷ňĕüğċĆČòâėéčĔèåĄĠĈēčěãăĕāúĘħĄĘĆēýýâĕĆþĆēğĄėüúĘħģ÷ňĄĕøĆòĕü
øĕĄĎĈĔâğâöôŋúĕèĊėëĕâĕĆĢüúěâĥ÷ňĕüĐĔüéēğþŎüâĕĆþĆēğĄėüÿĈ
âĆēúýúĘħ å ĆĐýåĈě Ą úě â Ąė øė ğ úŇ ĕ úĘħ ğ þŎ ü čĕâĈģ÷ň ĆĔ ý âĕĆąĐĄĆĔ ý Ģü
Ćē÷Ĕýüĕüĕëĕøė
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
 âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕā 

'PXKTQPOGPVCN*GCNVJ+ORCEV#UUGUUOGPV

ĎĈĔââĕĆĊėğåĆĕēĎŋâĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
úĕèčěãăĕāâðĎĄĕąĠĈēāĆēĆĕëýĔîîĔøėúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĕĆþĆēğĄėü
ÿĈâĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕā âĆēýĊüâĕĆĊĕèĠÿü ãĔĨüøĐü
ĊėûĘâĕĆĊėğåĆĕēĎŋÿĈâĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕāâĕĆéĔ÷úĬĕãňĐğčüĐ
ĄĕøĆâĕĆþŃĐèâĔüøė÷øĕĄøĆĊéčĐýĠâňģãÿĈâĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
úĕèčěãăĕā âĕĆåĊýåěĄĄĈāėČúĘħéēčŇèÿĈâĆēúýøŇĐčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ĠĈēčěãăĕāâĆöĘċâę ČĕâĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕā
éĕâġåĆèâĕĆøŇĕèĥĠĈēâĕĆéĔ÷úĬĕĆĕąèĕüâĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúý
čėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕā
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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
 âĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 

&GXGNQROGPVQH'PXKTQPOGPVCN

'FWECVKQP%WTTKEWNWO

ĠüĊåė÷úćČñĘğâĘħąĊâĔýĎĈĔâčĜøĆĐèåŋþĆēâĐýĆĜþĠýý
ĠĈēġåĆèčĆňĕèãĐèĎĈĔâčĜøĆĊėĊĔõüĕâĕĆãĐèĎĈĔâčĜøĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ċęâČĕ ĠüĊåė÷ğâĘħąĊâĔýĎĈĔâčĜøĆĠâüâĈĕèâĕĆċęâČĕãĔĨüāĚĨüòĕü
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋĎĈĔâčĜøĆĠâüâĈĕèâĕĆċęâČĕãĔüĨ āĚüĨ òĕüĢüâĕĆčĐ÷ĠúĆâ
ĆĕąĊėëĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕğāĚħĐüĬĕģþĢëňþñėýĔøėâĕĆčĐüĢüġĆèğĆĘąü
âĕĆĐĐâĠýýĆĕąĊėëĕğüĚĨĐĎĕčĕĆē÷ĔëüĘëĘĨĊĔ÷čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĢüâĈěŇĄ
čĕĆĆēâĕĆğĆĘąüĆĜň øĈĐ÷éüâĆēýĊüâĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ċęâČĕâĕĆüĬĕĎĈĔâčĜøĆģþĢëň âĕĆþĆēğĄėüĠĈēüĬĕÿĈģþĢëňþĆĔýþĆĔý
ĎĈĔâčĜøĆ
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
+ORNGOGPVCVKQPCPFGXCNWCVKPIVJGTGUWNVUVQÌPGVWPGVJG
curriculum
 âĕĆčŇèğčĆėĄåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
 2TQOQVKQPQH'PXKTQPOGPVCN3WCNKV[

âĕĆčŇèğčĆėĄğÿąĠāĆŇĠĈēþĆēëĕčĔĄāĔüûŋ÷ňĕüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ğčüĐĠüēĠÿü ĠĈēĄĕøĆâĕĆĐüě ĆĔ â Čŋ ú ĆĔ ā ąĕâĆûĆĆĄëĕøė Ġ Ĉē
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄ ĆĊýĆĊĄ éĔ÷úĬĕ ãňĐĄĜĈčüğúċ÷ňĕüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ÷ňĊą
ğúåġüġĈąĘøŇĕèĥâĕĆĄĘčŇĊüĆŇĊĄãĐèþĆēëĕëüĢüâĕĆčèĊüýĬĕĆěèĆĔâČĕ
ĠĈēĢëňþĆēġąëüŋéĕâúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ åĊĕĄ
ĎĈĕâĎĈĕąúĕèëĘĊăĕāĐąŇĕèčĄ÷ěĈĠĈēąĔħèąĚü


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
 úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐĕğìĘąü  

#5'#00CVWTCN4GUQWTEGCPF'PXKTQPOGPV

åĊĕĄğþŎ ü Ąĕ ãň Đ ĄĜ Ĉ úĔħ Ċ ģþ úĆĔ ā ąĕâĆûĆĆĄëĕøė Ġ Ĉē
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĔĨèâĕąăĕāëĘĊăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčĔèåĄĊĔõüûĆĆĄ
þŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ þŌîĎĕĄĈāėČ āĆēĆĕëýĔîîĔøėĠĈēâðĎĄĕą
úĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄåĊĕĄčĔĄāĔüûŋâĕĆğëĚħĐĄġąèãĐèúĆĔāąĕâĆ
ûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĎĈĔââĕĆĠĈēĠüĊåė÷âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆ
úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄãĐèăĜĄăė ĕåğĐğëĘąøēĊĔüĐĐâğêĘąèĢøň
âĆöĘċęâČĕâĕĆĠâňþŌîĎĕúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄãĐè
þĆēğúċĢüăĜĄėăĕåüĘĨ
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
 üĔüúüĕâĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

'PXKTQPOGPVCN4GETGCVKQP

ĎĈĔââĕĆ ĠĈēĠüĊåė÷ğâĘħąĊâĔýüĔüúüĕâĕĆ ğĐâĈĔâČöŋ
üĔüúüĕâĕĆâėéâĆĆĄüĔüúüĕâĕĆãĐèĄüěČąŋúĘħčŇèÿĈøŇĐâĕĆĐüěĆĔâČŋ
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèĊĔõüûĆĆĄ
Principles and concepts of recreation, unique,
activities of human affected conservation of natural and
cultural environment
 ăĜĄėþŌîîĕâĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

9KUFQO'PXKTQPOGPVCN/CPCIGOGPV

āĚĨüòĕüğâĘħąĊâĔýăĜĄėþŌîîĕ ĊėğåĆĕēĎŋ ĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋ
ăĜĄėþŌîîĕøŇĕèĥġ÷ąğüňüþĆēĊĔøėåĊĕĄğþŎüĄĕåĊĕĄğëĚħĐčăĕāåĊĕĄ
ğþŎüéĆėèúĘħĄĘĐąĜŇĠĈēâĕĆĢëňþĆēġąëüŋúĔĨèĢüĐ÷ĘøþŌééěýĔüĠĈēĐüĕåø
âĕĆþĆēąěâøŋĢëňăĜĄėþŌîîĕăĕåĐĘčĕüĢüâĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
úĘħğâė÷ãęĨü

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
 čėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄĢüăĕåøēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ
 

'PXKTQPOGPVKPVJG0QTVJGCUV

úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėúĔĨèâĕąăĕāëĘĊăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕè
čĔèåĄĊĔõüûĆĆĄ þŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ þŌîĎĕĄĈāėČ ĎĈĔââĕĆĠĈē
ĠüĊåė÷âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄãĐèăĕåøēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ
âĆöĘċâę ČĕâĕĆĠâňþî
Ō ĎĕúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄãĐèăĕå
øēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ
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
 čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕăĕåčüĕĄ
  

(KGNF'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

âĕĆċę â Čĕ ĐĐâĠýý ĊĕèĠÿü ĠĈēâĕĆéĔ ÷ âė é âĆĆĄ
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĢüëěĄëüøĈĐ÷éüâĕĆþĆēğĄėüÿĈâĕĆéĔ÷âėéâĆĆĄ
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕüĔĨüĥĠĈēâĕĆüĬĕğčüĐâĕĆ÷ĬĕğüėüâĕĆ ÿĈâĕĆéĔ÷
âėéâĆĆĄĠĈēãňĐğčüĐĠüēøŇĕèĥ
Study, design, planning and organizing environmental
education activity in the community and evaluation it and
presentation of operation results and suggestions
 âĕĆčĚħĐčĕĆčĬĕĎĆĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
  

%QOOWPKECVKQPHQT'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

ĎĈĔââĕĆĠüĊåė÷ğâĘħąĊâĔýâĕĆčĚħĐčĕĆĠĈēĆēýýğåĆĚĐãŇĕą
ğúåġüġĈąĘğāĚħĐâĕĆčĚħĐčĕĆğåĆĚħĐèĄĚĐĠĈēğúåüėåâĆēýĊüâĕĆčĚħĐčĕĆ
ĄĊĈëüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĐėúûėāĈãĐèâĕĆčĚħĐčĕĆøŇĐāćøėâĆĆĄčŇĊü
ýěååĈĠĈēåŇĕüėąĄúĘħĄĘÿĈâĆēúýøŇĐþĆėĄĕöĠĈēåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
âĕĆĆĔýčŇèãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆğëĚħĐĄġąèğåĆĚĐãŇĕą
The concept of communication and networking
technologies for communication, tools and techniques the
GPXKTQPOGPVCNUVWF[LQWTPCNKUOVJGKPÍWGPEGQHEQOOWPKECVKQP
on personal behavior and values that affect the quantity and
quality of the environment, data transfer and networking
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 čěüúĆĘąċĕčøĆŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

'PXKTQPOGPVCN#GUVJGVKEU

åĊĕĄĎĄĕąåěöĈĔâČöēûĆĆĄëĕøė þĆēğăúĠĈēĐèåŋ
þĆēâĐýãĐèčěüúĆĘąŋċĕčøĆŋâĕĆĊėğåĆĕēĎŋĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋčěüúĆĘąŋãĐè
čėħ è ĠĊ÷Ĉň Đ Ą âĕĆčĆň ĕ èĠĈēâĕĆþĈĜ â ĀŌ è čě ü úĆĘ ą ŋ ú ĕèčėħ è ĠĊ÷Ĉň Đ Ą
úĕèûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčĔèåĄĊĔõüûĆĆĄĐĔüéēüĬĕģþčĜŇâĕĆ
ĐüěĆâĔ ČŋĠĈēéėøčĬĕüęâúĕèčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēâĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
ģ÷ňĐąŇĕèąĔħèąĚü

&GÌPKVKQPU EJCTCEVGTKUVKEU PCVWTG MKPF CPF
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
 ĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
  

'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP6TCKPKPI%WTTKEWNWO

ĠüĊåė÷ĢüâĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄĈĔâČöēĐèåŋ
þĆēâĐýġåĆèčĆňĕèãĐèĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĎĈĔââĕĆ
ãĔüĨ øĐüâĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕğåĆĚĐħ èĄĚĐĠýý
ú÷čĐýĠýýĊĔ÷âĈěĄŇ ğþŃĕĎĄĕąãĐèĎĈĔâčĜøĆâĕĆĎĕåěöăĕāĎĈĔâčĜøĆ
ĀŀâĐýĆĄ âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄ âĕĆþĆēğĄėüÿĈ
ĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
The concept to develop a training course on composition, structure of the course training the process of environmental education curriculum development tool, test for
VJGVCTIGVCWFKGPEGQHVJGEQWTUGÌPFKPISWCNKV[VTCKPKPI
courses, administration and management training,
assessment training courses
 ĠĎĈŇèğĆĘąüĆĜňčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 

.GCTPKPI5QWTEGUHQT'PXKTQPOGPVCN

'FWECVKQP

ãňĐĄĜĈúĕèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė čĔèåĄĠĈēĊĔõüûĆĆĄ
ğċĆČòâėéĠĈēğúåġüġĈąĘúĐň èùėüħ ğāĚĐħ čĆňĕèĠĈēāĔõüĕğþŎüĠĎĈŇèğĆĘąü
ĆĜčň èėħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕúĔèĨ âĆēýĊüâĕĆĠĈēâėéâĆĆĄâĕĆğĆĘąüĆĜĐň üĔ éēüĬĕģþ
čĜâŇ ĕĆčŇèğčĆėĄĢĎňğâė÷åĊĕĄĆĜğň âĘąħ ĊâĔýčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄåĊĕĄåė÷ğĎĦüğéøåøė
åŇĕüėąĄ åĊĕĄøĆēĎüĔâĠĈēâĕĆĄĘčŇĊüĆŇĊĄĢüâĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄúňĐèùėħüĐąŇĕèùĜâøňĐèĠĈēğĎĄĕēčĄ
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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
ĎĄĊ÷þĆēčýâĕĆöŋâĕĆĊėéĔą
Ġýý
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

âĕĆĊėéąĔ ĠĈēāĔõüĕğāĚĐħ čĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜĢň ĎĄŇĎĆĚĐüĊĔøâĆĆĄ
øĕĄĎĈĔââĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕüĬĕģþčĜŇâĕĆĠâňþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ģ÷ňĐąŇĕèĄĘþĆēčėúûėăĕāčĆňĕèåěöåŇĕĠĈēĄĜĈåŇĕøŇĐčĔèåĄğċĆČòâėé
ĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐąŇĕèąĔħèąĚü
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
Ġýý
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

âĕĆĊėéąĔ ĠĈēāĔõüĕğāĚĐħ čĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜĢň ĎĄŇĎĆĚĐüĊĔøâĆĆĄ
øĕĄĎĈĔââĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕüĬĕģþčĜŇâĕĆĠâňþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ģ÷ňĐąŇĕèĄĘþĆēčėúûėăĕāčĆňĕèåěöåŇĕĠĈēĄĜĈåŇĕøŇĐčĔèåĄğċĆČòâėéĠĈē
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐąŇĕèąĔħèąĚü
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

,. ;9>A - ?7/6) : 3?6;15<2 4=+58=905*
           
%%#www.env.msu.ac.th
((("'! $&%
โทรศั2พ1*
ท043-754435
@158<
 
"



 

& $!
 
 ่งแวดล
& อ$
 ่งยืน
สาขาวิช
าการจัดการสิ
มอยางยั
  #%% & $

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

763

ĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø ĊúĄ
čĕãĕĊėëĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ëĚħĐĎĈĔâčĜøĆ

ăĕČĕģúą


ăĕČĕĐĔèâćČ 
ëĚħĐþĆėîîĕĠĈēčĕãĕĊėëĕ

ăĕČĕģúą



ăĕČĕĐĔèâćČ



ëĚħĐğøĦĄ 
ëĚħĐąŇĐ 
ëĚħĐğøĦĄ 
ëĚħĐąŇĐ 

ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ




 ĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėøčĕãĕĊėëĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 /CUVGTQH5EKGPEG2TQITCOKP'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP











ĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ 
ĊúĄ čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
/CUVGTQH5EKGPEG 'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP
/5E 'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP
ĎĈĔâčĜøĆ ĎüŇĊąâėø
ĠÿüâĠýýâ

ĠÿüâĠýýâ

ĊėëĕāĚĨüòĕü

-

-

ĎĄĊ÷ĊėëĕğêāĕēýĔèåĔý

-

18

ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚĐâ

-

6

ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą

36

12





ĎüŇĊąâėøĆĊĄģĄŇüňĐąâĊŇĕ
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ĆĕąĊėëĕĢüĎĈĔâčĜøĆ
ĊėëĕāĚĨüòĕü
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėø
 ĎĈĔââĕĆĊėúąĕâĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ 
 
Principles of Environmental Science
 úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ 
 
Natural Resources and Environment
 ĠüĊåė÷üėğĊċĊėúąĕĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ 
 
Concepts of Ecology and Environment
ĎĄĕąğĎøě čĬĕĎĆĔýüėčøė úĘģħ ĄŇčĕĬ ğĆĦéâĕĆċęâČĕ÷ňĕüčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
ĎĄĊ÷ĊėëĕğêāĕēýĔèåĔý
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėø
 
 ĎĈĔâéĆėąûĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
Principle of Environmental Ethics
 čùėøėĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈ
 
 čĬĕĎĆĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ

Statistics and Data Analysis for
Environmental Education
 ĎĈĔââĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 
Principles of Environmental Education
 üĊĔøâĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 
Innovation of Environmental Education
 âĕĆĊėéĔąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 
Environmental Education Research
 čĔĄĄüĕĊėúąĕüėāüûŋ
 
Seminar on Thesis 1
 čĔĄĄüĕĊėúąĕüėāüûŋ
 
Seminar on Thesis 2
 âĕĆğãĘąüĠĈēğÿąĠāĆŇýúåĊĕĄĊėéĔą
 
Writing and Publishing Research Articles
ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚĐâ
éĬĕüĊüģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø

čĬĕĎĆĔýĎĈĔâčĜøĆĠÿüâĠýýâĢĎňüøė ğė ĈĚĐâğĆĘąüĆĕąĊėëĕ
ĢüĆē÷ĔýýĔöôėøċęâČĕøĕĄúĘĆħ ēýěģĊňĢüĎĈĔâčĜøĆüĘĨ ĎĆĚĐĆĕąĊėëĕĢüĎĄĊ÷
ĐĚħüĥĠĈēĆĕąĊėëĕĐĚħüĥĢüĄĎĕĊėúąĕĈĔąĄĎĕčĕĆåĕĄ
 âðĎĄĕąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Environmental Laws
 âĕĆéĔ÷âĕĆãąēĄĜĈĀĐąĠýýýĜĆöĕâĕĆ
  
Integrated Solid Waste Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆüĬĨĕĠýýýĜĆöĕâĕĆ
  
Integrated Water Resources Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆĄĈāėČčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Environmental Pollution Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĠýýýĜĆöĕâĕĆ
 
Integrated Environment Management
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 âĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐąŇĕèąĔħèąĚü
 
Sustainable Environmental Management
 âĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèĊĔõüûĆĆĄ
 
Cultural Environment Management
 âĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèüėğĊċĊĔõüûĆĆĄ
 
Eco – Cultural Tourism
 âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Environmental Impact Assessment
 âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

úĕèčěãăĕā
Environmental Health Impact Assessment
 âĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 
Development of Environmental
Education Curriculum
 âĕĆčŇèğčĆėĄåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Promotion of Environmental Quality
 úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐĕğìĘąü  
ASEAN Natural Resource and Environment
 üĔüúüĕâĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Environmental Recreation
 ăĜĄėþŌîîĕâĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
Wisdom of Environmental Management
 čėħèĠĊ÷ĈňĐĄĢüăĕåøēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ
 
Environment in the Northeast
 čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕăĕåčüĕĄ
 
Field Environmental Education
 âĕĆčĚħĐčĕĆčĬĕĎĆĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 
Communication for Environmental Education
 
 čěüúĆĘąċĕčøĆŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
Environmental Aesthetics
 ĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 
Environmental Education Training Curriculum
 ĠĎĈŇèğĆĘąüĆĜňčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 
Learning Sources for Environmental Education
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 Ċėúąĕüėāüûŋ ĠÿüâĠýýâ 
Thesis
 Ċėúąĕüėāüûŋ ĠÿüâĠýýâ 
Thesis

ĎüŇĊąâėø
ĎüŇĊąâėø

åĬĕĐûėýĕąĆĕąĊėëĕĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø
čĕãĕĊėëĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ĊėëĕāĚĨüòĕü
 ĎĈĔââĕĆĊėúąĕâĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

2TKPEKRNGUQH'PXKTQPOGPVCN5VWFKGU

ĎĈĔââĕĆåė÷ĊėğåĆĕēĎŋĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋāĚĨüòĕüúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
üėğĊċĊėúąĕåĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèëĘĊăĕāčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĠĈēåĊĕĄčĔĄāĔüûŋãĐèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčĔèåĄĠĈē
ĊĔõüûĆĆĄþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆþĆēąěâøŋĢëňĠüĊåė÷ĠĈēĎĈĔââĕĆ
ĊėúąĕċĕčøĆŋčèėħ ĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆéĔ÷âĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄëĘĊĊėúąĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
ğúåġüġĈąĘčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĊėċĊâĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄéĆėąûĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ĐüĕĄĔąčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆĐüěĆâĔ Čŋčèėħ ĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĢü
âĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
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
úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ 

0CVWTCN4GUQWTEGUCPF'PXKTQPOGPV

ĎĈĔ â âĕĆéĔ ÷ âĕĆğâĘħ ą ĊâĔ ý úĆĔ ā ąĕâĆûĆĆĄëĕøė Ġ Ĉēčėħ è
ĠĊ÷ĈňĐĄĐèåŋþĆēâĐýġåĆèčĆňĕèĠĈēĎüňĕúĘħãĐèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
þłĕģĄňčĔøĊŋþĕł ÷ėüüĬĕĨ āĈĔèèĕü åĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
âĔ ý čėħ è ĠĊ÷Ĉň Đ Ą Ċė ûĘ â ĕĆéĔ ÷ úĬ ĕ ĠÿüâĕĆéĔ ÷ âĕĆĠýýýĜ Ć öĕâĕĆ
âĕĆĊĕèĠÿüĠĈēâĕĆéĔ÷čĆĆâĕĆĢëňþĆēġąëüŋéĕâúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĐąŇĕèčĄ÷ěĈĠĈēąĔħèąĚü
The principle of natural resources and environmental
management, composition, structure and function of natural
TGUQWTEGU HQTGUVYKNFNKHGUQKNUYCVGTGPGTI[ VJGTGNCVKQPUJKR
between natural resources and the environment, how to
prepare an integrated management plan, planning and
allocation of natural resources on balanced and sustainable

ĠüĊåė÷üėğĊċĊėúąĕĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ 

%QPEGRVUQH'EQNQI[CPF'PXKTQPOGPV

ĄüěČąŋĠĈēåĊĕĄąĔèħ ąĚüĎĈĔââĕĆúĕèüėğĊċĊėúąĕğëŇüččĕĆ
āĈĔèèĕüüėğĊċĊėúąĕĆēýýĠĈēĆēýýüėğĊċåĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕè
ëĘĊăĕāâĔýĊėĊõ
Ĕ üĕâĕĆåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèčėèħ ĄĘëĊĘ øė ĠĈēâĕĆåĊýåěĄ
þĆēëĕâĆþĆēëĕâĆĄüěČąŋĠĈēÿĈâĆēúýãĐèâĕĆğāėĄħ ãęüĨ ãĐèþĆēëĕâĆ
ĄüěČąŋ čùĕüâĕĆöŋåĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèëĘĊăĕāĢüĆēýýüėğĊċøŇĕèĥ
âĕĆĐüěĆâĔ ČŋåĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèëĘĊăĕāĐąŇĕèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈē
âĕĆĢëňþĆēġąëüŋĐąŇĕèąĔħèąĚüĐĕĎĕĆ÷ėüüĬĨĕĠĈēāĈĔèèĕüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ĠĈēâĕĆĢëňþĆēġąëüŋĐąŇĕèąĔħèąĚüĄĈāėČčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēčěãăĕĊēãĐè
ĄüěČąŋúĔèĨ ĄĈāėČĐĕâĕċâĕĆğþĈĘąħ üĠþĈèčăĕāĐĕâĕċĄĈāėČúĕèüĬĕĨ 
ãĐèğčĘąĠĈēãĐèğčĘąĐĔüøĆĕą
Human and sustainability, ecological principles;
such as 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 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
ĎĄĊ÷ĊėëĕğêāĕēýĔèåĔý
 ĎĈĔâéĆėąûĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

2TKPEKRNGQH'PXKTQPOGPVCN'VJKEU

ĎĈĔ â âĕĆĠĈēĠüĊåė ÷ úĕèéĆė ą ûĆĆĄ āćøė â ĆĆĄãĐè
ĄüěČąŋĢüĐ÷ĘøĠĈēþŌééěýĔüåĊĕĄčĬĕåĔîĠĈēÿĈâĆēúýãĐèéĆėąûĆĆĄ
åĊĕĄğčĄĐăĕåĠĈēčėúûėāĚĨüòĕüãĐèĄüěČąŋğâĘħąĊâĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĠĈē
úĆĔāąĕâĆøĕĄĎĈĔâčĕâĈýúýĔîîĔøėãĐèĆĔòûĆĆĄüĜîĠĎŇèĐĕöĕéĔâĆ
ģúąĠĈēâðĎĄĕąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĊėğåĆĕēĎŋéĆėąûĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄãĐè
čĔèåĄĠĈēëěĄëüĢüþŌééěýĔüğëŇüëěĄëüğĄĚĐèëüýúĠĈēëěĄëüģúą
øŇĕèĥġ÷ąğêāĕēëěĄëüĐĘčĕüéĆėąûĆĆĄýěååĈâĕĆğčĆėĄčĆňĕèåěöûĆĆĄ
éĆėąûĆĆĄĠĈēåŇĕüėąĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄğāĚħĐāĔõüĕåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ğċĆČòâėéĠĈēëěĄëüĐąŇĕèąĔħèąĚü
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Principle and concept on ethics, past and present
JWOCP DGJCXKQTU GVJKECN UKIPKÌECPEG CPF KVU GHHGEV
international practices on equity and human right towards
natural resources and environmental perspective,
GPXKTQPOGPVCNKUUWGUCUFGÌPGFD[VJGCTVKENGUKPVJG
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
 čùėøėĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈ
 

čĬĕĎĆĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ


5VCVKUVKEUCPF&CVC#PCN[UKUHQT

'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

åĊĕĄĎĄĕąĠĈēþĆēğăúãĐèĊėûâĘ ĕĆúĕèčùėøċė ĕčøĆŋğúåüėå
âĕĆğĈĚĐâøĔĊĐąŇĕèčùėøāė ĆĆöüĕâĕĆùĐ÷ĠþĈåŇĕčùėøė ĠÿüâĕĆú÷ĈĐè
âĕĆú÷čĐýčĄĄøėòĕüâĕĆĊėğåĆĕēĎŋåĊĕĄĠþĆþĆĊüâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
åĊĕĄĠþĆþĆĊüĆŇĊĄâĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĎčĔĄāĔüûŋâĕĆú÷čĐýãĐèâĕĆĢëň
čùėøėú÷čĐýĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈġ÷ąĢëňġþĆĠâĆĄčĬĕğĆĦéĆĜþúĕè
čùėøėğâĘħąĊâĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ

&GÌPKVKQPU CPF V[RGU QH UVCVKUVKECN OGVJQFU
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
 ĎĈĔââĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 

2TKPEKRNGUQH'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

åĊĕĄĎĄĕąĎĈĔââĕĆåěöĈĔâČöēĊĔøùěþĆēčèåŋ Đèåŋ
þĆēâĐý ĊėûĘâĕĆċęâČĕ åĊĕĄčĬĕåĔî ĠüĊåė÷ğýĚĨĐèøňüğâĘħąĊâĔýčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕāĔõüĕâĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕþĆĔëîĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
ĎĈĔâčĜøĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕâĆēýĊüâĕĆùŇĕąúĐ÷čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
âėéâĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕâĕĆþĆēğĄėüÿĈčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕčĚħĐĠĈē
ĠĎĈŇèğĆĘąüĆĜňčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕâĕĆĊėéĔąúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĠĈē
ğåĆĚĐãŇĕąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
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&GÌPKVKQPURTKPEKRNGUEJCTCEVGTKUVKEURWTRQUGU
GNGOGPVU UVWFKGU OGVJQF CPF UKIPKÌECPEG CPF DCUKE
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
 üĊĔøâĆĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 

+PPQXCVKQPQH'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

âĕĆğĆĘąüĆĜğň āĚĐħ čĆňĕèüĊĔøâĆĆĄčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕâĕĆĢëňčĐĚħ
üĊĔøâĆĆĄĠĈēğúåġüġĈąĘĢüâĕĆéĔ÷âĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüĠĈēâĕĆğĆĘąüĆĜň
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕþĆēğăúãĐèüĊĔøâĆĆĄĠĈēğúåġüġĈąĘčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ċęâČĕâĕĆĐĐâĠýýĠĈēâĕĆāĔõüĕ âĕĆĢëň âĕĆþĆēğĄėüþĆĔýþĆěè
üĊĔøâĆĆĄĠĈēğúåġüġĈąĘčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕâĕĆĊėğåĆĕēĎŋþŌîĎĕĠĈē
ĠüĊúĕèâĕĆāĔõüĕâĕĆğâė÷éĕââĕĆĢëňüĊĔøâĆĆĄĠĈēğúåġüġĈąĘ
čĕĆčüğúċğāĚħĐéēüĬĕĄĕþĆēąěâøŋĢëňâĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĢüĐüĕåø
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
 âĕĆĊėéĔąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 

'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP4GUGCTEJ

åĊĕĄĆĜňğýĚĨĐèøňüğâĘħąĊâĔýâĕĆĊėéĔąúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
âĕĆâĬĕĎü÷þŌîĎĕĊėéĔąğëėèþĆėĄĕöĠĈēĊėéĔąğëėèåěöăĕā âĕĆâĬĕĎü÷
øĔĊĠþĆåĬĕùĕĄĊėéĔąâĕĆøĔĨèčĄĄøėòĕüĊėéĔąâĕĆúýúĊüĊĆĆöâĆĆĄúĘħ
ğâĘħąĊãňĐèâĕĆâĬĕĎü÷âĈěŇĄğþŃĕĎĄĕąğúåüėåâĕĆğĈĚĐââĈěŇĄøĔĊĐąŇĕè
âĕĆĐĐâĠýýĊėéąĔ Ġýýâęèħ ú÷ĈĐèâĕĆĊėéąĔ ĠýýčĬĕĆĊéâĕĆčĆňĕèğåĆĚĐħ è
ĄĚĐĊėéĔąčĬĕĎĆĔýğâĦýĆĊýĆĊĄãňĐĄĜĈ âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈġ÷ąĢëňčùėøė
ĐňĕèĐėèĠĈēâĕĆøĘåĊĕĄĎĄĕąãňĐĄĜĈğëėèþĆėĄĕöĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈ
ğëėèåěöăĕāâĕĆāĔõüĕâĆĐýĠüĊåė÷úĘĢħ ëňĢüâĕĆĊėéąĔ ġåĆèĆŇĕèèĕüĊėéąĔ 
ĠĈēâĕĆğčüĐĆĕąèĕüĊėéĔą

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
ÌPFKPIURTGUGPVCVKQP
 čĔĄĄüĕĊėúąĕüėāüûŋ
 

5GOKPCTQP6JGUKU

âĕĆüĬĕğčüĐĠĈēĐăėþĆĕąĎĔĊãňĐĊėúąĕüėāüûŋĠĈēġåĆèĆŇĕè
ĊėúąĕüėāüûŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
Presentation and discussion on thesis title and the
concept paper of Environmental Education thesis
 čĔĄĄüĕĊėúąĕüėāüûŋ
 

5GOKPCTQP6JGUKU

âĕĆüĬĕğčüĐĠĈēĐăėþĆĕąâĕĆúĬĕĊėúąĕüėāüûŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ċęâČĕĠĈēâĕĆğãĘąüĊėúąĕüėāüûŋêýĔýčĄýĜĆöŋ
Presentation and discussion on made Environmental
Education thesis and writing full thesis
 âĕĆğãĘąüĠĈēğÿąĠāĆŇýúåĊĕĄĊėéĔą
 
9TKVKPICPF2WDNKUJKPI4GUGCTEJ#TVKENGU

ĎĈĔââĕĆġåĆèčĆňĕèãĔĨüøĐüĆĜþĠýýâĕĆğãĘąüýúåĊĕĄ
ĊėéĔąúĔĨèăĕČĕģúąĠĈēăĕČĕøŇĕèþĆēğúċğāĚħĐğÿąĠāĆŇ åĊĕĄĆĜňğâĘħąĊâĔý
ĊĕĆčĕĆĢüĆē÷ĔýëĕøėĠĈēüĕüĕëĕøė ãĔĨüøĐüĊėûĘĠĈēĆēýýâĕĆøĘāėĄāŋ
ýúåĊĕĄĊėéĔąĢüĊĕĆčĕĆĆē÷ĔýëĕøėĎĆĚĐĆē÷Ĕýüĕüĕëĕøė
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

ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚĐâ
 âðĎĄĕąčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

'PXKTQPOGPVCN.CYU

ğéøüĕĆĄöŋãĐèĆĔòûĆĆĄüĜîāĆēĆĕëýĔîîĔøė ýúýĔîîĔøė
ãĐèâðĎĄĕąĐĚüħ ĥğâĘąħ ĊâĔýčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĘčħ ĕĬ åĔîčĬĕĎĆĔýþĆēëĕëüúĔĊħ ģþ
ĠĈēëěĄëüāĆēĆĕëýĔîîĔøčė èŇ ğčĆėĄĠĈēĆĔâČĕåěöăĕāčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄāĆē
ĆĕëýĔîîĔøčė èĊüĠĈēåěĄň åĆĐèčĔøĊŋþĕł āĆēĆĕëýĔîîĔøĐė úě ąĕüĠĎŇèëĕøė
āĆēĆĕëýĔîîĔøė þłĕģĄňāĆēĆĕëýĔîîĔøğė âĘąħ ĊâĔýčĕĆāėČĠĈēĊĔøùěĆēğýė÷
āĆēĆĕëýĔîîĔøúė ÷Ęħ üė āĆēĆĕëýĔîîĔøâė ĕĆĆĔâČĕåĊĕĄčēĐĕ÷âðĎĄĕą
þłĕëěĄëüĒĈĒĆĊĄúĔĨèĆēğýĘąýĐĚħüúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýāĆēĆĕëýĔîîĔøė÷Ĕè
âĈŇĕĊâðĎĄĕąĠĈēãňĐýĔèåĔýãĐèğúċýĕĈĐèåŋâĕĆýĆėĎĕĆčŇĊüøĬĕýĈ
ĠĈēĐèåŋ â ĕĆýĆė Ď ĕĆčŇ Ċ üéĔ è ĎĊĔ ÷ úĘħ ğ âĘħ ą Ċãň Đ èâĔ ý čėħ è ĠĊ÷Ĉň Đ ĄĠĈē
úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėãĐèëěĄëü þŌîĎĕĠĈēĐěþčĆĆåğâĘħąĊâĔýâĕĆĢëň
âðĎĄĕą
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
GPXKTQPOGPVCVCNQECNNGXGNRTQDNGOUCPFFKHÌEWNVKGUQP
enforcing environmental laws and regulations
âĕĆéĔ÷âĕĆãąēĄĜĈĀĐąĠýýýĜĆöĕâĕĆ
 

+PVGITCVGF5QNKF9CUVG/CPCIGOGPV

čùĕüâĕĆöŋ÷ňĕüâĕĆéĔ÷âĕĆãąēĄĜĈĀĐą ĠĎĈŇèâĬĕğüė÷
þĆēğăúĠĈēÿĈâĆēúýéĕâãąēĄĜĈĀĐąġ÷ąĄĘĠüĊúĕèâĕĆéĔ÷âĕĆãąē
ĄĜĈĀĐąĐąŇĕèåĆýĊèéĆ âĕĆåĔ÷Ġąâ ğâĦýĆĊýĆĊĄĠĈēãüčŇèãąē
ĄĜĈĀĐąâĕĆĈ÷ĠĈēâĕĆĢëňþĆēġąëüŋéĕâãąēĄĜĈĀĐąğúåġüġĈąĘâĕĆ
âĬĕéĔ÷ãąēĄĜĈĀĐąĠüĊúĕèâĕĆéĔ÷âĕĆãąēĄĜĈĀĐąĠĈēâðĎĄĕąúĘħ
ğâĘħąĊãňĐèâĔýãąēĄĜĈĀĐą
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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 âĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆüĬĕĨ ĠýýýĜĆöĕâĕĆ
 
+PVGITCVGF9CVGT4GUQWTEGU/CPCIGOGPV

ĐèåŋþĆēâĐýãĐèúĆĔāąĕâĆüĬĨĕ þĆēğăúĠĈēĠĎĈŇèüĬĨĕ
âĕĆĢëň þ Ćēġąëüŋ é ĕâúĆĔ ā ąĕâĆüĬĨ ĕ  ÿĈâĆēúýĠĈēâĕĆċĜ ü ąŋ ğ čĘ ą
úĆĔāąĕâĆüĬĨĕ ĎĈĔââĕĆ ĠüĊåė÷âĕĆĐüěĆĔâČŋĠĈēâĕĆĢëňþĆēġąëüŋ
úĆĔāąĕâĆüĬĨĕĆēýýâĕĆéĔ÷âĕĆüĬĨĕâðĎĄĕąúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýúĆĔāąĕâĆ
üĬĨĕĠýýýĜĆöĕâĕĆĎĈĔââĕĆâĬĕĎü÷ğãøâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆüĬĨĕ
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
âĕĆéĔ÷âĕĆĄĈāėČčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
 'PXKTQPOGPVCN2QNNWVKQP/CPCIGOGPV

üėąĕĄĠĎĈŇèâĬĕğüė÷åěöčĄýĔøė ĄĈāėČúĕèüĬĨĕĄĈāėČúĕè
ĐĕâĕċĄĈāėČúĕè÷ėüĄĈāėČúĕèğčĘąèĄĈāėČúĕèâĈėħüãąēĄĜĈĀĐą
ÿĈâĆēéĕâĄĈāėČøŇĐčėħèĠĊ÷ĈňĐĄâĆēýĊüâĕĆâĬĕéĔ÷ĄĈāėČúĔĨèúĕè
âĕąăĕāëĘĊăĕāĠĈēğåĄĘğúåġüġĈąĘĠĈēâĕĆĊĕèĠÿüĆēýýâĕĆéĔ÷âĕĆ
ĄĈāėČčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ

&GÌPGUVJGQTKIKPHGCVWTGUYCVGTRQNNWVKQPCKT
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
 âĕĆéĔ÷âĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄĠýýýĜĆöĕâĕĆ
 

+PVGITCVGF'PXKTQPOGPVCN/CPCIGOGPV

ĎĈĔââĕĆĠüĊåė÷âĕĆĊĕèĠÿüâĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĠĈēčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄğëŇü÷ėüüĬĕĨ þłĕģĄňčĔøĊŋþĕł āĈĔèèĕüĠĈēĠĆŇûĕøěþŌîĎĕ
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄ÷ňĕüĄĈāėČĄĈāėČúĕèĐĕâĕċãąēüĬĨĕğčĘąĠĈēčėħèþñėâĜĈ
âĕĆāĔõüĕğċĆČòâėéâĔýþŌîĎĕåĊĕĄğčĚħĐĄġúĆĄúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄëěĄëüĠĈēčĔèåĄ
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
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 âĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐąŇĕèąĔħèąĚü
 
5WUVCKPCDNG'PXKTQPOGPVC/CPCIGOGPV

åĬĕéĬĕâĔ÷åĊĕĄĠĈēåĊĕĄĎĄĕąğâĘąħ ĊâĔýúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė ÷ėüüĬĨĕþłĕģĄň čėüĠĆŇ ĠĈēčĔøĊŋ
þłĕĊėĊĔõüĕâĕĆġåĆèčĆňĕèëěĄëüğĄĚĐèúňĐèùėħüĠĈēëüýúþŌîĎĕčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄğãøğĄĚĐè ĄĈāėČúĕèĐĕâĕċ ãąē üĬĨĕğčĘą ĠĈēčėħèþñėâĜĈ
úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėâĔýúěüúĕèčĔèåĄâĕĆāĔõüĕğċĆČòâėéâĔýþŌîĎĕ
åĊĕĄğčĚħĐĄġúĆĄúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėčėħèĠĊ÷ĈňĐĄëěĄëüĠĈēčĔèåĄ
ĎĈĔââĕĆâĕĆĊĕèĠÿüĠĈēâĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄĐąŇĕèąĔħèąĚü

&GÌPKVKQPUCPFOGCPKPIUQHPCVWTCNTGUQWTEGUCPF
environment, natural resources; soil, water, forest, mineral
and wildlife, evolution of urban, local and rural community
structures, urban environmentproblems; 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
âĕĆéĔ÷âĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèĊĔõüûĆĆĄ
 

%WNVWTCN'PXKTQPOGPV/CPCIGOGPV

åĊĕĄĎĄĕąĊėĊĔõüĕâĕĆþĆēğăúğĐâĈĔâČöŋ ĠĈēåěöåŇĕ
ãĐèĊĔ õ üûĆĆĄ úćČðĘ ú ĕèĊĔ õ üûĆĆĄĠĈēâĕĆğþĈĘħ ą üĠþĈèãĐè
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèĊĔõüûĆĆĄğåĆĚħĐèĄĚĐĊėûĘâĕĆĠĈēâĕĆğâĦýĆĊýĆĊĄ
ãňĐĄĜĈğâĘħąĊâĔýĊĔõüûĆĆĄģúąğāĚħĐčŇèğčĆėĄéėøčĬĕüęâĆĔâåĊĕĄğþŎüģúą
ĠĈēğÿąĠāĆŇĊĔõüûĆĆĄĢüâĕĆāĔõüĕčĔèåĄğċĆČòâėéâĕĆċęâČĕĠĈē
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊ øĈĐ÷éüĊėğåĆĕēĎŋğāĚħĐâĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
úĕèĊĔõüûĆĆĄ

&GÌPKVKQP GXQNWVKQP MKPF KFGPVKV[ XCNWG QH
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
 âĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèüėğĊċĊĔõüûĆĆĄ
 

'EQ¼%WNVWTCN6QWTKUO

ĎĈĔ â âĕĆéĔ ÷ âĕĆĠĎĈŇ è úŇ Đ èğúĘħ ą Ċğëė è üė ğ ĊċĊĔ õ üûĆĆĄ
âĕĆþĆēğĄėüġåĆèčĆňĕèúĕèûĆĆĄëĕøėãĐèĠĎĈŇèúŇĐèğúĘħąĊĊėğåĆĕēĎŋ
þĆēğ÷ĦüþŌîĎĕâĕĆúŇĐèğúĘħąĊúĘħčŇèÿĈâĆēúýøŇĐåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
âĕĆčĚħĐåĊĕĄĎĄĕąâĕĆčĆňĕèâĆēýĊüâĕĆğĆĘąüĆĜňĠĈēþĈĜâéėøčĬĕüęâ
âĕĆĄĘ č Ň Ċ üĆŇ Ċ ĄĢüâĕĆĐüě ĆĔ â Čŋ Ġ ĎĈŇ è úŇ Đ èğúĘħ ą ĊúĕèĊĔ õ üûĆĆĄ
âĆöĘċęâČĕâĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèüėğĊċĊĔõüûĆĆĄ

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
 âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýúĕèčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
 

'PXKTQPOGPVCN+ORCEV#UUGUUOGPV

âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĘħýĜĆöĕâĕĆúĔĨè
úĕè÷ňĕüğċĆČòâėé čĔèåĄ ĠĈēčěãăĕāúĘħĄĘĆēýýâĕĆþĆēğĄėüúĘħģ÷ň
ĄĕøĆòĕüøĕĄĎĈĔâğâöôŋúĕèĊėëĕâĕĆĢüúěâĥ ÷ňĕüĐĔüéēğþŎüâĕĆ
þĆēğĄėüÿĈâĆēúýúĘåħ ĆĐýåĈěĄúěâĄėøğė úŇĕúĘğħ þŎüčĕâĈģ÷ňĆýĔ âĕĆąĐĄĆĔý
ĢüĆē÷Ĕýüĕüĕëĕøė
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
 âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

úĕèčěãăĕā

'PXKTQPOGPVCN*GCNVJ+ORCEV#UUGUUOGPV

ĎĈĔââĕĆĊėğåĆĕēĎŋâĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕè
čěãăĕāâðĎĄĕąĠĈēāĆēĆĕëýĔîîĔøėúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĕĆþĆēğĄėüÿĈâ
ĆēúýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕāâĆēýĊüâĕĆĊĕèĠÿüãĔĨüøĐüĊėûĘâĕĆ
ĊėğåĆĕēĎŋÿĈâĆēúýčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕāâĕĆéĔ÷úĬĕãňĐğčüĐĄĕøĆâĕĆ
þŃĐèâĔüøė÷øĕĄøĆĊéčĐýĠâňģãÿĈâĆēúýčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕāâĕĆ
åĊýåěĄĄĈāėČúĘéħ ēčŇèÿĈâĆēúýøŇĐčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēčěãăĕā âĆöĘċâę Čĕ
âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕāéĕâġåĆèâĕĆøŇĕèĥĠĈēâĕĆ
éĔ÷úĬĕĆĕąèĕüâĕĆþĆēğĄėüÿĈâĆēúýčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčěãăĕā
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

 âĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 

&GXGNQROGPVQH'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

%WTTKEWNWO

ĠüĊåė÷úćČðĘğâĘħąĊâĔýĎĈĔâčĜøĆĐèåŋþĆēâĐýĆĜþĠýý
ĠĈēġåĆèčĆňĕèãĐèĎĈĔâčĜøĆĊėĊĔõüĕâĕĆãĐèĎĈĔâčĜøĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ċęâČĕĠüĊåė÷ğâĘħąĊâĔýĎĈĔâčĜøĆĠâüâĈĕèâĕĆċęâČĕãĔĨüāĚĨüòĕüâĕĆ
ĊėğåĆĕēĎŋĎĈĔâčĜøĆĠâüâĈĕèâĕĆċęâČĕãĔĨüāĚĨüòĕüĢüâĕĆčĐ÷ĠúĆâ
ĆĕąĊėëĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕğāĚħĐüĬĕģþĢëňþñėýĔøėâĕĆčĐüĢüġĆèğĆĘąüâĕĆ
ĐĐâĠýýĆĕąĊėëĕğüĚĨĐĎĕčĕĆē÷ĔëüĘëĘĨĊĔ÷čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĢüâĈěŇĄčĕĆ
ĆēâĕĆğĆĘąüĆĜň øĈĐ÷éüâĆēýĊüâĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
âĕĆüĬĕĎĈĔâčĜøĆģþĢëňâĕĆþĆēğĄėüĠĈēüĬĕÿĈģþĢëňþĆĔýþĆĔýĎĈĔâčĜøĆ
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
+ORNGOGPVCVKQPCPFGXCNWCVKPIVJGTGUWNVUVQÌPGVWPGVJG
curriculum
 âĕĆčŇèğčĆėĄåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 
 2TQOQVKQPQH'PXKTQPOGPVCN3WCNKV[

âĕĆčŇèğčĆėĄğÿąĠāĆŇĠĈēþĆēëĕčĔĄāĔüûŋ÷ňĕüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
ğčüĐĠüēĠÿü ĠĈēĄĕøĆâĕĆĐüěĆĔâČŋúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄĆĊýĆĊĄéĔ÷úĬĕãňĐĄĜĈčüğúċ÷ňĕüčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ÷ňĊąğúåġüġĈąĘ
øŇĕèĥâĕĆĄĘčŇĊüĆŇĊĄãĐèþĆēëĕëüĢüâĕĆčèĊüýĬĕĆěèĆĔâČĕĠĈēĢëň
þĆēġąëüŋéĕâúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄåĊĕĄĎĈĕâĎĈĕą
úĕèëĘĊăĕāĐąŇĕèčĄ÷ěĈĠĈēąĔħèąĚü

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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 úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐĕğìĘąü  

#5'#00CVWTCN4GUQWTEGCPF'PXKTQPOGPV

åĊĕĄğþŎüĄĕãňĐĄĜĈúĔĊħ ģþúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
úĔĨ è âĕąăĕā ëĘ Ċ ăĕā čėħ è ĠĊ÷Ĉň Đ ĄúĕèčĔ è åĄĊĔ õ üûĆĆĄ þŌ î Ďĕ
čėħèĠĊ÷ĈňĐĄþŌîĎĕĄĈāėČāĆēĆĕëýĔîîĔøėĠĈēâðĎĄĕąúĘħğâĘħąĊãňĐè
âĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄåĊĕĄčĔĄāĔüûŋ âĕĆğëĚħĐĄġąèãĐèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĠĈēčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄĎĈĔââĕĆĠĈēĠüĊåė÷âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøė
ĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄãĐèăĜĄėăĕåğĐğëĘąøēĊĔüĐĐâğêĘąèĢøň âĆöĘċęâČĕâĕĆ
ĠâňþŌîĎĕúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄãĐèþĆēğúċĢüăĜĄėăĕåüĘĨ
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
 üĔüúüĕâĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

'PXKTQPOGPVCN4GETGCVKQP

ĎĈĔââĕĆ ĠĈēĠüĊåė÷ğâĘħąĊâĔýüĔüúüĕâĕĆ ğĐâĈĔâČöŋ
üĔüúüĕâĕĆâėéâĆĆĄüĔüúüĕâĕĆãĐèĄüěČąŋúĘħčŇèÿĈøŇĐâĕĆĐüěĆĔâČŋčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄúĕèûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèĊĔõüûĆĆĄ
Principles and concepts of recreation, unique,
activities of human affected conservation of natural and
cultural environment
 ăĜĄėþŌîîĕâĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

9KUFQOQH'PXKTQPOGPVCN/CPCIGOGPV

āĚĨüòĕüğâĘħąĊâĔýăĜĄėþŌîîĕ ĊėğåĆĕēĎŋ ĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋ
ăĜĄėþŌîîĕøŇĕèĥġ÷ąğüňüþĆēĊĔøėåĊĕĄğþŎüĄĕåĊĕĄğëĚħĐčăĕāåĊĕĄ
ğþŎüéĆėèúĘħĄĘĐąĜŇĠĈēâĕĆĢëňþĆēġąëüŋúĔĨèĢüĐ÷ĘøþŌééěýĔüĠĈēĐüĕåø
âĕĆþĆēąěâøŋĢëňăĜĄėþŌîîĕăĕåĐĘčĕüĢüâĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
úĘħğâė÷ãęĨü
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
 čėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄĢüăĕåøēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ
 

'PXKTQPOGPVKPVJG0QTVJGCUV

úĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėúĔĨèâĕąăĕā ëĘĊăĕā čėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
úĕèčĔèåĄĊĔõüûĆĆĄþŌîĎĕčėħèĠĊ÷ĈňĐĄþŌîĎĕĄĈāėČĎĈĔââĕĆĠĈē
ĠüĊåė÷âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆčėħèĠĊ÷ĈňĐĄãĐèăĕåøēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ
âĆöĘċęâČĕâĕĆĠâňþŌîĎĕúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄãĐè
ăĕåøēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ
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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
 čėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕăĕåčüĕĄ
 

(KGNF'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

âĕĆċęâČĕ ĐĐâĠýý ĊĕèĠÿü ĠĈēâĕĆéĔ÷âėéâĆĆĄčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĢüëěĄëüøĈĐ÷éüâĕĆþĆēğĄėüÿĈâĕĆéĔ÷âėéâĆĆĄčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕüĔĨüĥ ĠĈēâĕĆüĬĕğčüĐâĕĆ÷ĬĕğüėüâĕĆ ÿĈâĕĆéĔ÷
âėéâĆĆĄĠĈēãňĐğčüĐĠüēøŇĕèĥ
Study, design, planning and organizing environmental
education activity in the community and evaluation it and
presentation of operation results and suggestions
 âĕĆčĚĐħ čĕĆčĬĕĎĆĔýčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 

%QOOWPKECVKQPHQT'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

ĎĈĔââĕĆĠüĊåė÷ğâĘħąĊâĔýâĕĆčĚħĐčĕĆĠĈēĆēýýğåĆĚĐãŇĕą
ğúåġüġĈąĘğāĚħĐâĕĆčĚħĐčĕĆğåĆĚħĐèĄĚĐĠĈēğúåüėåâĆēýĊüâĕĆčĚħĐčĕĆ
ĄĊĈëüčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕĐėúûėāĈãĐèâĕĆčĚħĐčĕĆøŇĐāćøėâĆĆĄčŇĊü
ýěååĈĠĈēåŇĕüėąĄúĘħĄĘÿĈâĆēúýøŇĐþĆėĄĕöĠĈēåěöăĕāčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
âĕĆĆĔýčŇèãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆğëĚħĐĄġąèğåĆĚĐãŇĕą
The concept of communication and networking
technologies for communication, tools and techniques,
VJG GPXKTQPOGPVCN UVWF[ LQWTPCNKUO VJG KPÍWGPEG QH
communication on personal behavior and values that affect
the quantity and quality of the environment, data transfer
and networking
 čěüúĆĘąċĕčøĆŋčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
 

'PXKTQPOGPVCN#GUVJGVKEU

åĊĕĄĎĄĕąåěöĈĔâČöēûĆĆĄëĕøė þĆēğăúĠĈēĐèåŋ
þĆēâĐýãĐèčěüúĆĘąċĕčøĆŋ âĕĆĊėğåĆĕēĎŋ ĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋčěüúĆĘąŋ
ãĐèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄâĕĆčĆňĕèĠĈēâĕĆþĈĜâĀŌèčěüúĆĘąŋúĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
úĕèûĆĆĄëĕøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄúĕèčĔèåĄĊĔõüûĆĆĄĐĔüéēüĬĕģþčĜŇâĕĆ
ĐüěĆâĔ ČŋĠĈēéėøčĬĕüęâúĕèčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄĠĈēâĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ
ģ÷ňĐąŇĕèąĔħèąĚü

&GÌPKVKQPU EJCTCEVGTKUVKEU PCVWTG MKPF CPF
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

 ĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ 

'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP6TCKPKPI%WTTKEWNWO

ĠüĊåė ÷ ĢüâĕĆāĔ õ üĕĎĈĔ â čĜ ø ĆĀŀ â ĐýĆĄ ĈĔ â Čöē
ĐèåŋþĆēâĐý ġåĆèčĆňĕèãĐèĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
ĎĈĔââĕĆ ãĔĨüøĐüâĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
ğåĆĚħ Đ èĄĚ Đ  Ġýýú÷čĐý ĠýýĊĔ ÷  âĈě Ň Ą ğþŃ ĕ ĎĄĕąãĐèĎĈĔ â čĜ ø Ć
âĕĆĎĕåěöăĕāĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄ
âĕĆþĆēğĄėüÿĈĎĈĔâčĜøĆĀŀâĐýĆĄčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
The concept to develop a training course on
composition, structure of the course training the process of
environmental education curriculum development tool,
VGUVHQTVJGVCTIGVCWFKGPEGQHVJGEQWTUGÌPFKPISWCNKV[
training courses, training curriculum administration
and management, assessment training curriculum of
environmental education
 ĠĎĈŇèğĆĘąüĆĜňčėħèĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕ
 

.GCTPKPI5QWTEGUHQT'PXKTQPOGPVCN'FWECVKQP

ãňĐĄĜĈúĕèúĆĔāąĕâĆûĆĆĄëĕøėčĔèåĄĠĈēĊĔõüûĆĆĄğċĆČòâėé
ĠĈēğúåġüġĈąĘúňĐèùėħü ğāĚħĐčĆňĕèĠĈēāĔõüĕğþŎüĠĎĈŇèğĆĘąüĆĜňčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕúĔĨèâĆēýĊüâĕĆĠĈēâėéâĆĆĄâĕĆğĆĘąüĆĜňĐĔüéēüĬĕģþčĜŇ
âĕĆčŇèğčĆėĄĢĎňğâė÷åĊĕĄĆĜňğâĘħąĊâĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄåĊĕĄåė÷ğĎĦüğéøåøė
åŇĕüėąĄ åĊĕĄøĆēĎüĔâĠĈēâĕĆĄĘčŇĊüĆŇĊĄĢüâĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėħè
ĠĊ÷ĈňĐĄúňĐèùėħüĐąŇĕèùĜâøňĐèĠĈēğĎĄĕēčĄ
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

ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą

 Ċėúąĕüėāüûŋ ĠÿüâĠýýâ 
ĎüŇĊąâėø
6JGUKU

âĕĆĊėéąĔ ĠĈēāĔõüĕğāĚĐħ čĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜĢň ĎĄŇĎĆĚĐüĊĔøâĆĆĄ
âĕĆĠâňģãþŌîĎĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄøĕĄĎĈĔââĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕøĈĐ÷éü
âĕĆøĘāėĄāŋÿĈèĕüĊėéĔąĢüĊĕĆčĕĆ
Research and development for building new
knowledge bodies and innovation to solving environmental
problems on principle of environmental education
 Ċėúąĕüėāüûŋ ĠÿüâĠýýâ 
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

âĕĆĊėéąĔ ğāĚĐħ čĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜĢň ĎĄŇĎĆĚĐüĊĔøâĆĆĄâĕĆĠâňģã
þŌîĎĕčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄøĕĄĎĈĔââĕĆčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄċęâČĕøĈĐ÷éüâĕĆøĘāĄė āŋ
ÿĈèĕüĊėéĔąĢüĊĕĆčĕĆ
Research for building new knowledge bodies and
innovation to solving environmental problems on principle
of environmental education
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แบบ ก 1
7*
36

แบบ ก 2
23
(17)
(ไมนอยกวา 6)
12

36

40

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ จํานวน 5 หนวยกิต
นิสิตที่เรียน แผน ก แบบ ก1 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1703
101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 1703 102
ธรรมาภิบาลเพือ่ การจัดการสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน 1703 108 สัมมนา 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)
ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจยั่งยืน
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
แบบคละกลุม วิชาหรือ ตามกลุม วิชา เลือกได จํานวนไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
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 การออกแบบกระบวนการปรับคุณภาพนํ้าขั้นสูง 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 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Risk Assessment
1703 209 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate Change
1703 210 การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Management
1703 211 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
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 การจัดการระบบนิเวศที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
ภูมอิ ากาศ
Ecosystem Management on Climate Change
1703 215 การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Ecotourism Management
1703 216 การจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
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
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

775

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
กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ
1703 229 การวางแผนและการมีสวนรวมของชุมชน
3(3-0-6)
ในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
1703 101 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
อยางยั่งยืน
Research Methodology for Sustainable Environmental
Management
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ทิศทางและ
การออกแบบวิจัยดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การคนควาและ
ทบทวนเอกสารและขอมูลเพือ่ การคนหาและกําหนดหัวขอวิจยั การวางแผน
และการกําหนดขอบเขตการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน
การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ 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
สังคมและสิง่ แวดลอม การจัดการสิง่ แวดลอมในภาคธุรกิจ ความรวมมือกับ
ผูม สี ว นไดสว นเสีย มาตรฐานดานแรงงานและแรงงานสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ
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

1703 103 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา 3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
Environmental Management Technology and
Environmental Ecology
โครงสรางของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และความสัมพันธ
ระหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล อ มในด า น ต า งๆ ทั้ ง ทางด า นกายภาพ
เคมี และชีวภาพ การทํางานของสิ่งมีชีวิตในระบบสิ่งแวดลอม ปญหา
สิง่ แวดลอมดานตางๆ การประยุกตใชความรูท างนิเวศวิทยาเพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การจัดการการจัดการ
มลพิษทางนํ้า การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษ
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
ทฤษฎีและการประยุกตใชความยั่งยืนในนโยบายสิ่งแวดลอม
จริยธรรม และการปฏิบัติ แนวคิดหลักและแนวความคิดทฤษฎีการพัฒนา
อยางยั่งยืน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงระหวางการอภิปราย
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
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1703 105 สังคมคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Low Carbon Society
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สาเหตุและผลกระทบของมัน
สภาพปจจุบันและการพยากรณในอนาคต แนวโนมธุรกิจอีโคของโลกและ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้น การคํานวณการปลอยมลพิษและการดูดกลับและ
การลดมลพิษ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มาตรการเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความเขาใจระหวางประเทศ การสื่อสารขามวัฒนธรรมและการสรางความ
สอดคลองกันในการลดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ คารบอนฟุตปริน้ ท
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
ผลกระทบของโครงการพั ฒ นาต อ ทรั พ ยากรทางกายภาพ
นิ เ วศวิ ท ยา คุ ณ ค า การใช ป ระโยชน ข องมนุ ษ ย แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต
หลักการพื้นฐานและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งในประเทศ
และตางประเทศ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมและสุขภาพ การประเมิน
ผลกระทบดานสังคมและการมีสวนรวมของชุมชน การประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม การสรุปและประมวล
ผลการวิเคราะห มาตรการแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม มาตรการการติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม การเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
การให ป ระชาชนมี ส  ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจและติ ด ตามตรวจสอบ
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
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1703 107 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในภาค 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมและธุรกิจยั่งยืน
Industrial Environmental and Safety Management
for Sustainable Business
ความสําคัญและการประยุกตใชแนวทางการปองกันการเกิด
มลพิษ การลดของเสียที่แหลงกําเนิด อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เคมีสีเขียว
การปรับปรุงและเปลี่ยนกระบวนการผลิต การอนุรักษนํ้า วัตถุดิบ พลังงาน
การลดการใช - การใช ซํ้ า -การนํ า กลั บ มาใช ใ หม และการผลิ ต แบบลี น
การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ แนวคิดของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและ
ประสิ ท ธิ ผ ลเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ เป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และ
การบรรลุเปาหมาย ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสากล การจัดการเชิงนิเวศ
และการตรวจสอบ การดูแลดวยความรับผิดชอบ และ การสรางคุณคาเพิ่ม
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 และหลักวิชาการรวมทั้งวิพากษปญหานั้นที่เกี่ยวกับโครงราง
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

1703 109 สัมมนา 2
1(1-2-3)
Seminar 2
นิสิตรายบุคคลจัดทํารายงานและนําเสนอผลการศึกษาและ
วิจารณผล ในประเด็นปญหาทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมปจจุบนั
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
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม 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
แหลงทีม่ า ชนิดและองคประกอบของกากและของเสียอันตราย
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 เครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยางอากาศและ
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
คุณลักษณะและองคประกอบของมลพิษทางนํา้ ความรูพ นื้ ฐาน
เกี่ยวของกับปฏิกิริยาชีวเคมี ทั้งแบบที่ใชและไมใชอากาศ 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
มาตรฐานคุณภาพนํา้ ประปา หลักและกระบวนการปรับคุณภาพ
นํ้าขั้นสูง การผสมและเพิ่มขนาดตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆา
เชื้อโรคการแลกเปลี่ยนประจุ การดูดติดผิว การกําจัดความกระดางของนํ้า
การกําจัดเหล็กและแมงกานีส การใชเยือ่ กรองในการกําจัดสิง่ ปนเปอ นในนํา้
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
การวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบกํ า จั ด มู ล ฝอยแบบต า งๆ
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
ประเภทและลักษณะของสารพิษและของเสียอันตราย การเก็บ
กักสารพิษและของเสียอันตราย การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนตัวของ
สารพิษในสิง่ แวดลอม กระบวนการบําบัดของเสียอันตรายแบบตางๆ 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
การหาคาเชิงปริมาณของความเสีย่ งตอสุขภาพมนุษยอนั เปนผล
สืบเนื่องจากการปลอยสารมลพิษสูสิ่งแวดลอม การประเมินการปลอยสาร
มลพิษ ทฤษฎีการเคลือ่ นทีข่ องสารมลพิษในสือ่ สิง่ แวดลอม ไดแก นํา้ ผิวดิน
นํา้ ใตดนิ และ อากาศ การวิเคราะหการรับสารมลพิษ การประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพทัง้ แบบสโตแคสติกและดีเทอมีนสิ ติก การรายงานความเสีย่ งเชิง
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
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3(3-0-6)
1703 209 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change
ขอมูลเชิงสถิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
ภูมภิ าค และประเทศไทย และผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและความเปนอยูข อง
ประชากร ฟสิกสของบรรยากาศ ไดแก คลื่นแมเหล็กไฟฟา, องคประกอบของ
บรรยากาศ, การสะทอนกลับของคลื่น, การดูดซับ และการคายคืนพลังงาน,
กาซเรือนกระจก, ฝุนละอองในบรรยากาศ; ดัชนีบงชี้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เชน เอลนีโญ-การผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; ความรวมมือระหวางชาติเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;การทํานายและการฉายภาพสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคต; การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ; การสรางความสามารถในการรับมือตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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
ดานราคาของพลังงาน หลักเศรษฐศาสตรในการอนุรกั ษพลังงาน การจัดการ
และวิธีวิทยาการเกี่ยวกับความตองการดานพลังงาน ระบบหลักการตางๆ
ระบบหลักสูตรและการปฏิบตั ิ อุปสรรคในการอนุรกั ษพลังงานและมาตรการ
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

1703 211 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Modeling
ศึกษาเกี่ยวกับแบบจําลองทางคณิตศาสตรของปรากฏการณ
การถายเทของสารปนเปอนตางๆ ในธรรมชาติ รวมถึงในระบบตางๆ
ทางวิศวกรรมเพื่อใช 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
แบบจํ า ลองสํ า หรั บ การป อ งกั น มลพิ ษ แบบบู ร ณาการ ดั ช นี ชี้ วั ด ทาง
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 พืชนํา้ และ
พืชบําบัด การบําบัดแบบเทราดบนดินดวยนํา้ เสียและตะกอน 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
นิเวศ เขตชีวนิเวศ เขตภูมอิ ากาศของโลก ผลกระทบจากการใชประโยชนของ
มนุษยตอ ระบบนิเวศ และการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ การเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งมีชีวิตตามฤดูกาล ความตกลงนานาชาติเกี่ยวกับปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพือ่ ลดปญหาทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กลไกการพัฒนาที่
สะอาด การพัฒนากลไกการพัฒนาที่สะอาดของไทย กรณีศึกษาการดําเนิน
งานทางธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนากลไกที่สะอาดของไทย
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 การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Ecotourism Management
หลั ก การจั ด การแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ การประเมิ น
องคประกอบและโครงสรางทางธรรมชาติของแหลงทองเที่ยว การจัดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแหลงทองเที่ยว การจัดการสิ่งแวดลอมแหลง
ทองเที่ยว การสรางกระบวนการเรียนรูและจิตสํานึกการอนุรักษในแหลง
ทองเที่ยว การมีสวนรวมและการรวมไดรับประโยชนของชุมชนในแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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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781

1703 216 การจัดการทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Forest Resource Management
โครงสรางและลักษณะปาไมเขตรอน การอนุรักษและการใช
ประโยชนทรัพยากรปาไม กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไม
การจัดการทรัพยากรปาไมในปจจุบัน การอนุรักษปาตนนํ้า ทรัพยากรปาไม
กับโลกรอน ทรัพยากรสัตวปา และพันธุพ ชื กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับทรัพยากร
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 กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับปาชุมชน ลักษณะของชุมชนทองถิ่น ความสัมพันธระหวางชุมชนทอง
ถิ่นกับทรัพยากรปาไม คุณคาและมูลคาของทรัพยากรปาไมในมิติของ
ชุมชนทองถิน่ บทบาทของชุมชนทองถิน่ ในการอนุรกั ษและการใชประโยชน
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการปา
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 หลักการอนุรักษดินและนํ้า
3(3-0-6)
Principle of Soil and Water Conservation
ชุ ด ดิ น โครงสร า งดิ น และธาตุ ส ารอาหารในดิ น หลั ก การ
วิเคราะหคุณสมบัตขิ องดินทางกายภาพ 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
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1703 219 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Water Resource Management
หลักการจัดการนํ้าแบบบูรณาการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
จัดการทรัพยากรนํ้าของไทย ปริมาณนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน ปญหาการ
จัดการทรัพยากรนํา้ ของไทย การจัดการทรัพยากรนํา้ และระบบลุม นํา้ องคกร
บริหารจัดการลุม นํา้ การประเมินความตองการการใชนาํ้ การจัดทําแผนลุม นํา้
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
นิยามศัพท ลักษณะภูมปิ ระเทศและธรณีสณ
ั ฐาน ธรรมชาติของ
การใชประโยชนทดี่ นิ ตามลักษณะภูมปิ ระเทศและธรณีสณ
ั ฐาน ระบบทางนํา้
และการระบายนํา้ ระบบถนนและโครงขายสาธารณูปโภค การประเมินความ
เหมาะสมของดินเพือ่ การใชประโยชนทดี่ นิ ชนิดและประโยชนของไมตกแตง
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 ความสําคัญ องคประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความเชือ่ มโยงกับสิง่ แวดลอม ความหลากหลาย รูปแบบ และหนาที่
ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวิภาพอยางยั่งยืน การอนุรักษ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 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

1703 222 การจัดการพื้นที่รับนํ้า
3(3-0-6)
Watershed Management
นิยามศัพท แนวคิดในการแบงเขตลุม นํา้ ทรัพยากรธรรมชาติใน
ลุม นํา้ ระบบทางนํา้ ชนิดและประเภทการใชประโยชนทดี่ นิ ในลุม นํา้ หลักการ
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 โครงสรางและหนาทีส่ มดุล
ไดดวยการจัดการแบบผสมผสาน ความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม องค ป ระกอบและหน า ที่ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ
หลักการจัดการแบบบูรณาการ 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 ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Geology
การใชประโยชนจากธรณีและแหลงแรชนิดตางๆ ผลกระทบ
จากการทําอุตสาหกรรมธรณีและแร หลักการประเมินผลกระทบ แนวทาง
ในการจัดการ และการติดตามผลกระทบจากการทําอุตสาหกรรมธรณีและ
แร กรณีศกึ ษาเพือ่ การจัดการสิง่ แวดลอมเพือ่ ฟน ฟูการใชประโยชนจากธรณี
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
สั ง คมป า ไม แ ละการสื บ ทอดชนิ ด พั น ธุ  ระบบนิ เ วศและ
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 การจัดการอุทยานเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Eco-park Management for Ecotourism
นิ ย ามศั พ ท แนวคิ ด การแบ ง และจํ า แนกเขตอุ ท ยานของ
ประเทศไทย กฎหมายและระเบียบในการจัดการอุยานเพื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศแบบสากลและประเทศไทย หลักการประเมินความสามารถของ
อุทยานในการรองรับและตอบสนองการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการ
จัดการอุทยานเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
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
ผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติตอ การเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศ
สิง่ แวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม ปญหาสิง่ แวดลอม ปญหามลพิษ หลักการ
และแนวคิดการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
กรณีศกึ ษาการแกปญ
 หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของประเทศใน
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 หลักการพืน้ ฐาน องคประกอบ กระบวนการ
ใชประโยชนและการจําแนกประเภททีด่ นิ ปจจัยควบคุมของการใชประโยชน
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
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กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ
1703 229 การวางแผนและการมีสวนรวมของชุมชน
3(3-0-6)
ในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
Planning and Community Participation in Sustainable
Environmental Management
บทบาทขององคกรชุมชนและองคบริหารสวนทองถิ่นในการ
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
ทบทวนองคประกอบของความยัง่ ยืน แนวคิดเกีย่ วกับวงจรชีวติ
ประวัติการประเมินวัฏจักรชีวิต โครงสรางการประเมินวัฏจักรชีวิต ขั้นตอน
การประเมินวัฏจักรชีวิต แนวคิดเรื่องการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักร
ชี วิ ต เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ความยั่ ง ยื น ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ได แ ก
การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต การประเมิ น ต น ทุ น ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต 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
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1703 231 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม
3(3-0-6)
Health and Social Impact Assessment
ผลกระทบทางสุ ข ภาพและสั ง คมจากกิ จ กรรมการพั ฒ นา
หลักการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม วิธีการและเทคนิค
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคม แนวทางและวิธีการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของตางประเทศและของประเทศไทย กรณี
ศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของตางประเทศและของ
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
หลักการพัฒนายัง่ ยืนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ
โครงสรางการผลิตแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการพืน้ ที่
ดิน การจัดการปจจัยการผลิต การจัดการผลผลิตและการตลาด แบบแผน
การบริโภคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษาฟารมเกษตรผสม
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
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ แ ละกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวของกับการจัดการดิน นํ้า ปาไม พระราชบัญญัติและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมทางอากาศ เสียง นํ้าเสีย ขยะ
มูลฝอย ของเสียอันตราย โครงสราง อํานาจ หนาที่ 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

1703 234 การบริหารองคกรดานสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Organization Administration
ความสําคัญและองคประกอบในการบริหารจัดการองคกรที่
เกีย่ วของกับการจัดการสิง่ แวดลอม การนําองคความรูต า งๆ มาปรับใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงองคกร แนวคิดการบริหารองคกรแบบใหม แนวคิดการ
บริหารจัดการทีด่ ี การบริหารจัดการงานทีด่ าํ เนินอยูเ พือ่ ใหนาํ ไปสูก ารพัฒนา
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
ปริมาณอาหารของโลก ปจจัยทีเ่ กีย่ วของในการผลิตอาหาร ผลกระทบทีม่ ตี อ
ชนิดและผลผลิตอาหารของโลก พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการผลิตอาหารของโลก
แนวคิดในการประเมินพื้นที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารของโลก สถาบัน
สนับสนุนเพื่อการจัดการความมั่นคงทางอาหาร การพยากรณปริมาณและ
ชนิดของแหลงอาหารของโลก กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ
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

หมวดวิชาประสบการณวิจัย
สํ า หรั บ นิ สิ ต แผน ก แบบ ก1 ให ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
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

1703 236 นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6)
Environmental Policy and Planning for Sustainability
ทฤษฎี น โยบายสาธารณะ กระบวนการกํ า หนดนโยบาย
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
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
: Master of Science Program in Environmental Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
Master of Science (Environmental Technology)
M.Sc. (Environmental Technology)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา
1.2 วิชาเลือก
2. หมวดวิชาประสบการณวิจัย
2.1 วิทยานิพนธ
2.2 การศึกษาคนควาอิสระ
รวม
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36
36

หลักสูตร
แผน ก แบบ ก2

แผน ข

21
3

21
9

12
36

6
36

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 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน 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 วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ
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)
คุณภาพนํ้า
Principle of Membrane Filtration for Water Treatment

กลุมวิชาเทคโนโลยีอากาศและเสียง
1704 301 การประเมินผลกระทบมลพิษทางอากาศและเสียง 3(3-0-6)
Air and Noise Pollution Impact Assessment
1704 302 การออกแบบขั้นสูงของระบบควบคุมมลพิษ
3(3-0-6)
ทางอากาศขั้นสูง
Design of Advanced Industrial Air Pollution Control
System
1704 303 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
Air Pollution Monitoring
1704 304 อุตุนิยมวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Meteorology
1704 305 แบบจําลองขั้นสูงทางคณิตศาสตรในการประเมินผลกระทบ
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
กลุมวิชาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
1704 501 หลักการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร
3(3-0-6)
Principle of Strategic Environmental Assessment
1704 502 การวิเคราะหทางเลือกในกระบวนการประเมิน
3(3-0-6)
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
Alternative Analysis in Environmental Impact
Assessment Process
กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

1704 601 การแปรรูปและการจัดการพลังงานชีวมวล
3(3-0-6)
Biomass Energy Conversion and Management
1704 602 พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
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1704 603 การผลิตพลังงานจากของเสียและเทคโนโลยี
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
กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
1704 701 นิเวศวิทยากับการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
3(3-0-6)
Ecology and Urban Environmental Management
1704 702 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Quality Management
1704 703 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและปองกันมลพิษ 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 วัสดุและสิ่งแวดลอม
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)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ จํานวน 21 หนวยกิต
1704 101 การวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Environmental Analysis
การวางแผนการทดลอง การใชความรูท างสถิตแิ ละเทคนิคการ
เก็บตัวอยางเพือ่ การวิเคราะหตวั อยางคุณภาพสิง่ แวดลอม ทางดานนํา้ 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
กระบวนการผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรม ประเภทของของเสี ย
อุตสาหกรรมทัว่ ไปและของเสียอันตรายทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต การเกิด
ของของเสียตามกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การเคลือ่ นยาย การดําเนินการ
สูก ระบวนการการบําบัดและการกําจัดเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย
ระบบการกําจัดขยะอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย การบําบัดของเสีย
อันตรายดวยวิธกี ารกายภาพ เคมี และชีวภาพ การฝงกลบแบบถูกสุขาภิบาล
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

1704 103 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Air Pollution Control and Technology
ชนิดและแหลงกําเนิดสารมลพิษทางอากาศ เคมีของมลพิษ
ทางอากาศ ผลกระทบตอสุขอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน การแพรกระจาย
มลพิษอากาศ การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหแบบจําลองคุณภาพอากาศ
หลักการการควบคุมฝุน และกาซเบือ้ งตน แนวคิดการออกแบบระบบควบคุม
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
ผลกระทบสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เทคนิค
การประเมิ น ผลกระทบของการพั ฒ นาโครงการต อ สุ ข ภาพของชุ ม ชน
การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม
แนวคิดและเทคนิคของการมีสว นรวมของประชาชนในกระบวนการประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 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
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1704 105 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน 3(3-0-6)
Sustainable Management for Excreta and Municipal
Solid Waste
สถานการณ และผลกระทบของ ขยะมู ล ฝอย สิ่ ง ปฏิ กู ล
ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน หลั ก การจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบยั่ ง ยื น
กฎหมาย นโยบายของรัฐทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการและควบคุมขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตรายจากชุมชน หลักการ แนวคิดในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบผสมผสาน การประเมินเทคโนโลยีที่
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
แนวคิ ด ในการวิ จั ย ระเบี ย บวิ ธี แ ละกระบวนการวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร ประเภทของการวิจยั โดยเนนการวิจยั เชิงทดลอง การออกแบบ
การวิจยั การคนควาเอกสาร และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ การเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย การนําเสนอผล
งานการวิจยั ไดแกการเขียนบทความและการนําเสนอปากเปลา สถิตสิ าํ หรับ
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
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1704 107 สัมมนาทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
1(1-1-1)
Seminar in Environmental Technology
ทบทวน ค น คว า งานวิ จั ย แนวทางการพั ฒ นาโครงร า ง
วิทยานิพนธ การศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรูการพัฒนา ดานเทคโนโลยี
สิง่ แวดลอมทีท่ นั สมัย อาทิ ระบบบําบัดมลพิษ เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
การนําของเสีย กลับมาใชประโยชนใหม และเทคโนโลยีดา นพลังงาน 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
นิ ย ามและข อ ควรพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ สมบั ติ นํ้ า และนํ้ า เสี ย
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
จําลองขนาดตั้งโตะ 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

1704 202 วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ
3(3-0-6)
Wastewater Engineering and Design
การออกแบบกระบวนการบําบัดนํ้าเสียทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนและ
อุตสาหกรรม การออกแบบรายละเอียดโรงบําบัดนํ้าเสียและระบบรวบรวม
นํา้ เสีย การประเมินคาใชจา ย และการเลือกใชเครือ่ งมือและอุปกรณทเี่ หมาะ
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 205 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียขั้นสูง
3(3-0-6)
Technology of Advanced Wastewater Treatment
เทคโนโลยี ขั้ น สู ง ในการกํ า จั ด มลสารออกจากนํ้ า เสี ย
ไดแก การกําจัดแรธาตุ สารอาหาร สารอินทรียและ สารอนินทรียตางๆ
ตัวอยางกระบวนการ เชน เทคโนโลยีการกําจัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
การผลิตนํ้าสะอาดจากกระบวนการ รีเวอรสออสโมซิส อีเลคโตไดอะไรซีส
การแลกเปลีย่ นประจุ การดูดซับ การใชรงั สี UV การใชโอโซนรวมถึงแนวทาง
การนํานํ้าที่ผานการบําบัดในขั้นสูงแลวนํากลับมาใชใหม
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 203 เทคโนโลยีการนํานํ้าเสียกลับมาใชประโยชนใหม 3(3-0-6)
Wastewater Reclamation Technology
คุณลักษณะของของนํ้าเสีย คุณภาพนํ้าที่นํากลับมาใชใหม
กระบวนการบําบัดเพือ่ นํานํา้ เสียกลับมาใชประโยชนใหม การออกแบบระบบ
บําบัด, ปฏิบตั กิ ารและกระบวนการเฉพาะหนวย, เทคโนโลยีการบําบัดนํา้ เสีย
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 206 การจัดการนํ้าสะอาด
3(3-0-6)
Water Management
หลักการในการจัดหานํ้า ทรัพยากรนํ้าและแหลงกําเนิดนํ้า
เสีย คุณลักษณะของนํ้าและนํ้าเสีย การปรับปรุงคุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย
การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงบําบัดนํ้า
และนํ้าเสียและการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอม
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 204 หนวยกระบวนการบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Biological Wastewater Unit Process
หลักการพื้นฐานของการวิเคราะหกระบวนการ ลักษณะเชิงชล
ศาสตรของถังปฏิกรณ ถังปฏิกรณแบบไหลตามกัน และถังปฏิกรณแบบไหล
ตอเนือ่ ง จลนศาสตรของระบบชีวเคมีและแบบจําลองของถังปฏิกรณชวี เคมี
การใชประโยชนจากหนวยปฏิบตั กิ ารชีววิทยาในการบําบัดนํา้ เสีย ระบบการ
เติบโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะติดของกระบวนการบําบัดนํา้ เสียแบบใช
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 207 หลักการกรองดวยเมมเบรนสําหรับการปรับปรุง 3(3-0-6)
คุณภาพนํ้า
Principle of Membrane Filtration for Water Treatment
หลักการทํางานและทฤษฎีของการกรองดวยเมมเบรน การแบง
ประเภทของเมมเบรน การถายเทมวลของเมมเบรน การลดลงของอัตราการ
ไหลในกระบวนการกรอง การกําจัดสารดวยเมมเบรน ประสิทธิภาพการกรอง
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
คุณลักษณะและองคประกอบของอากาศและเสียง แหลงกําเนิด
มลพิษทางอากาศและเสียง ผลกระทบของมลพิษทางอากาศและเสียงตอ
คุณภาพ เครื่องที่ใชในการเก็บตัวอยางอากาศและเสียง 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 การออกแบบขั้นสูงของระบบควบคุมมลพิษ
3(3-0-6)
ทางอากาศ
Advanced Design of Industrial Air Pollution Control
System
แหลงกําเนิดและกระบวนการทางเคมีของมลพิษทางอากาศที่
เกิดจากกระบวนการผลิตทาง การเผาไหม การคํานวณความเขมขนมลพิษ
อากาศ ภาระบรรทุกมลสาร ระบบระบายอากาศ และระบบชักตัวอยางอากาศ
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
การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหคณ
ุ ภาพอากาศในบรรยากาศ
ปลองระบาย และพื้นที่ทํางานการกําหนดจุดและจํานวนการเก็บตัวอยางใน
ปลอง ความเร็วและอัตราการไหลในปลองคานํา้ หนักโมเลกุลของอากาศแหง
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
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1704 304 อุตุนิยมวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Meteorology
แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐานของอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา บรรยากาศ
ความกดอากาศ อุณหภูมิและความชื้น ลม มวลอากาศ ทะเลและมหาสมุทร
การแพรกระจายของบรรยากาศทองถิน่ ลักษณะอากาศแปรปรวนแบบตางๆ
ทีม่ อี ทิ ธิพลตอลมฟาอากาศของประเทศไทย วิธกี าร 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
เลือกแบบจําลอง การเตรียมขอมูลอุตนุ ยิ มวิทยา บัญชีการระบายมลพิษ และ
ขอมูลแหลงรับผลกระทบ การประมวลผลดวยแบบจําลองคณิตศาสตรการ
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
ทฤษฏีของเสียงและความสั่นสะเทือน การประเมินผลกระทบ
จากเสียงและความสั่นสะเทือนเนื่องจากการพัฒนาโครงการพัฒนา หรือ
กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งหาแนวทางในการใชมาตรการตางๆ 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
จากการลดการเกิดของเสียที่แหลงกําเนิด เทคนิคการลดการ
เกิดของเสียโดยมุงเนนที่การจัดการภายใน การปรับปรุงระบบผลิตและ
การนําของเสียกลับมาใชใหมอีก กลยุทธในการลดการเกิดของเสียรวมถึง
ระบบการจัดการสิง่ แวดลอม การตรวจประเมินสิง่ แวดลอม และการวิเคราะห
วัฏจักรชีวติ หลักการขัน้ พืน้ ฐานของเทคโนโลยีรไี ซเคิลวัสดุทสี่ ามารถนํากลับ
มาใชใหม

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
ทฤษฎี แ ละประเภทการเผาไหม ของเสี ย อั น ตรายจาก
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
ประเภทของหลุมฝงกลบของเสียอันตราย การออกแบบหลุมฝง
กลบของเสียอันตรายและสวนประกอบ การคัดเลือกสถานที่ฝงกลบ ระบบ
รวบรวมนํ้าชะขยะและการบําบัด ระบบรวบรวมกาซและการบําบัด ระบบ
ปองกันไฟไหม ระบบตรวจสอบการปนเปอ นของมลพิษ การดําเนินการและ
วิธีการนําขยะเขาสูกระบวนการฝงกลบ การปองกันกลิ่น ฝุนละออง นํ้าฝน
การดําเนินการขั้นสุดทาย การติดตามตรวจสอบหลุมฝงกลบทั้งระหวาง
ดําเนินการและสิ้นสุดการดําเนินการ 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
การบํ า บั ด ของเสี ย อั น ตราย หน ว ยของการบํ า บั ด ของเสี ย
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
กลุมวิชาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
1704 501 หลักการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร
3(3-0-6)
Principle of Strategic Environmental Assessment
ความสัมพันธระหวางการพัฒนาอยางยั่งยืนกับกระบวนการ
กําหนดนโยบาย กระบวนการจัดทํานโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา
หลักการการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร การวิเคราะหทางเลือกในการ
ประเมินสิง่ แวดลอม วิธกี าร รูปแบบ และเครือ่ งมือทีใ่ ชในการประเมินผลกระทบ
เชิงยุทธศาสตร การประเมินผลกระทบจากนโยบายโดยใชเมตริกส กฎหมาย
ขอกําหนด และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร
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)
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
Alternative Analysis in Environmental Impact
Assessment Process
การประเมินอยางเปนระบบเพื่อเปรียบเทียบทางเลือกในการ
ออกแบบโครงการ การเลือกที่ตั้ง เทคโนโลยี และแนวทางการดําเนินงาน
ในดานศักยภาพของทางเลือกทีส่ ง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม การสรางสภาพ
การณจาํ ลองทางเลือก วิธกี ารและเครือ่ งมือสําหรับการประเมิน การประเมิน
ทางเลือกเพื่อระบุแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโครงการ 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
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พลั ง งานทดแทน วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
ศักยภาพสําหรับผลิตพลังงาน ประเภทและวิวฒ
ั นาการของเชือ้ เพลิงชีวภาพ
ประเภทของชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงาน พลังงานทดแทนจากชีวมวล
กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานจากชีวมวล กระบวนการ
และเทคโนโลยี ผ ลิ ต ชี ว มวลเพื่ อ เป น วั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ การผลิ ต พลั ง งาน
แนวทางโลจิสติกสสาํ หรับชีวมวลเพือ่ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน
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 พลังงานนํ้า 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
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1704 603 การผลิตพลังงานจากของเสียและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
เตาเผาขยะ
Energy from Waste and Incineration Technology
คุณลักษณะพื้นฐานของขยะชุมชนระบบบําบัด และมาตรฐาน
เทคโนโลยีการเผาไหมขยะเพื่อผลิตพลังงาน กระบวนการไพโรไลซิส และ
แกสซิฟเคชั่นขยะเพื่อพลังงาน มลพิษที่ปลอดปลอยจากเตาเผาขยะ 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
ประเภทและการจํ า แนกคุ ณ ลั ก ษณะของเสี ย รู ป แบบของ
เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียใหเปนพลังงานดวยกระบวนการเชิงความรอน
กระบวนการทางชีวภาพ และกระบวนการทางเคมี การแปรรูปของเสียให
เปนพลังงานดวยกระบวนการเชิงความรอน ไดแก กระบวนการเผาไหม
กระบวนการผลิตกาซ กระบวนการไพโรไลซิส รวมถึงการนํากาซสังเคราะห
มาใชประโยชน การแปรรูปของเสียอินทรียใหเปนกาซชีวภาพดวยกระบวน
ยอยสลายและการหมักแบบไรอากาศ การผลิตพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง
ชีวภาพ การผลิต เอทานอลและไบโอดีเซลจากของเสียและมวลสาหรายที่
ไดจากการเลี้ยงในนํ้าเสีย
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
การจัดใชซอฟตแวรการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
การใชเครื่องมือ การสํารวจการวิเคราะหการตรวจติดตามการใชพลังงาน
การประมาณศั ก ยภาพการประหยั ด พลั ง งาน ผลตอบแทนการลงทุ น
การประหยัด พลังงานในระบบไอนํ้า การเผาไหมระบบคอนเดนเสท การให
ความรอนของเหลว การอบแหง เตาเผา เตาอบและอุปกรณที่สําคัญ การนา
ความรอนทิ้งกลับมาใชใหม เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม

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
กลุมวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
1704 701 นิเวศวิทยากับการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
3(3-0-6)
Ecology and Urban Environmental Management
การบูรณาการหลักการระบบนิเวศกับประเด็นปญหาสิง่ แวดลอม
เมือง หลักการเบื้องตนของระบบนิเวศธรรมชาติ หนาที่และกระบวนการ
ทางนิเวศ การประยุกตใชทฤษฏีและหลักการทางนิเวศวิทยาเพื่อแกปญหา
สิ่งแวดลอม ไดแก การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางชีววิทยา/ทาง
นิเวศวิทยา การฟนฟูระบบนิเวศและการบรรเทาผลกระทบ โดยเนนระเบียบ
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
ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ชาติ แ ละระดั บ โลกในป จ จุ บั น
การพัฒนาสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนระบบการจัดการสิ่งแวดลอม กฎหมาย
หลักระดับชาติและนานาชาติ ขอบัญญัตแิ ละมาตรฐาน 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
บทบาทของชุ ม ชนต อ การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม แนวคิ ด
หลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการดูแลรักษาและสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
กรคมนาคมการสื่อสาร และการคา ตอความเชื่อ เจตคติ คานิยม และ
พฤติกรรมในการใชทรัพยากรของบุคคลตอสังคม นโยบาย การวางแผน
การพัฒนา รูปแบบและเทคโนโลยีการปองกันมลพิษและการลดปริมาณ
ของเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 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 และสถานที่ประกอบการ 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
ทฤษฎีดา นเศรษฐศาสตร และกระบวนทีใ่ ชในการวิเคราะหและ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอม การประยุกตทฤษฎีดานราคาสําหรับเทคโนโลยี
การจัดการสิง่ แวดลอม การวิเคราะหผล ประโยชนและตนทุนของเทคโนโลยี
ทีใ่ ชในการบําบัด ฟน ฟู และจัดการสิง่ แวดลอม การศึกษาความเปนไปไดของ
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
คุณภาพ หลักธรรมาภิบาล นิตธิ รรม และการสือ่ สารในองคกร การบริหารงาน
ขามสายงาน การจัดการความเสีย่ งและความขัดแยง การทําสัญญาขอตกลง
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 การปนเปอนในดินดวยมลพิษ
การเคลื่ อ นย า ยมลพิ ษ ในดิ น การบํ า บั ด หรื อ ฟ  น ฟู คุ ณ ภาพดิ น ด ว ย
กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของดินที่เกี่ยวของกับการปนเปอนมลพิษ 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 การเปลี่ยนแปลง และการแพรกระจายมลพิษ 3(3-0-6)
ในสิ่งแวดลอม
Fate and Transport of Pollution in Environment
การแพรกระจาย และการเปลี่ยนรูปของมลสารในสิ่งแวดลอม
สมบัติทางกายภาพเคมี และชีวภาพของสารปนเปอนทั้งที่เปนสารอินทรีย
และสารอนินทรียที่แพรกระจายสูวัฏจักรของอากาศดินและนํ้า การเคลื่อน
ยายโดยการแพร สัมประสิทธิ์ของการแพร สัมประสิทธิ์แพรกระจาย และ
สัมประสิทธิ์ของการกระจายตัว แบบจําลองของการเคลื่อนยายสารมลพิษ
อากาศ ดิน นํา้ ผิวดิน และนํา้ ใตดนิ การสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมของสาร
ปนเปอน
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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
ความรูเ บือ้ งตนทางวัสดุศาสตรและวัสดุวศิ วกรรม การวิเคราะห
คุณสมบัตวิ สั ดุ การออกแบบผลิตภัณฑและการออกแบบเชิงนิเวศวัสดุ เพือ่
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การนําวัสดุมาใชในการบําบัดของเสีย
การผลิตวัสดุจากของเสีย กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับวัสดุเพือ่ สิง่ แวดลอม 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 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3(3-0-6)
และการปรับตัว
Global Warming, Climate Change and Adaptation
ระบบภูมอิ ากาศ แนวโนมการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและสภาวะ
โลกรอน สาเหตุของสภาวะโลกรอนและการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ กาซเรือน
กระจก แหลงกําเนิด และแหลงรับของกาซเรือนกระจก ผลกระทบ ความออน
ไหว การติดตามตรวจสอบ มาตรการลดผลกระทบและการปรับตัวตอผลกระ
ทบทีเ่ กิดจากสภาวะโลกรอนและการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ รวมถึงนโยบาย
ทีเ่ กีย่ วของ กับการจัดการปญหาการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ และสภาวะโลก
รอน กลไกการพัฒนาที่สะอาด
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

1704 805 ความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม อดีต ปจจุบัน 3(3-0-6)
และอนาคต
Environmental Movement Past, Present, and Future
ประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมของโลก ประเด็นปญหาดานสิ่ง
แวดลอมของโลกและของทองถิ่น ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแกปญหา
สิ่งแวดลอม นิยามการพัฒนาอยางยั่งยืนและแนวคิดที่เกี่ยวของ การเชื่อม
โยงประเด็นปญหาในระดับโลกกับปญหาในระดับทองถิน่ แนวคิดการพัฒนา
อยางยัง่ ยืนและการจัดการสิง่ แวดลอมภายใตบริบทของประเทศกําลังพัฒนา
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
หลักการทางชีววิทยาโมเลกุลและประยุกตใชจลุ ชีววิทยาตอการ
บําบัดนํา้ เสีย กระบวนการบําบัดนํา้ เสีย มลพิษชีวบําบัด การอนุรกั ษพลังงาน
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
แนวคิด นิยาม และเปาประสงคของการมีสว นรวมของประชาชน
ระดับและรูปแบบของการมีสว นรวมของประชาชน เครือ่ งมือและเทคนิคทีใ่ ช
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
6 (หนวยกิต)
1704 901 การศึกษาคนควาอิสระ
Independent Study
การทําวิจยั ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดภายใตการแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมการศึกษาคนควาอิสระ มีการนําเสนอผลงานในระดับ
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
คุณภาพสูงพอที่จะตีพิมพในวารสารวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
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
แนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ มีการนําเสนอผลงานในระดับ
ชาติหรือนานาชาติและผลงานวิจยั ควรมีคณ
ุ ภาพสูงพอทีจ่ ะตีพมิ พในวารสาร
วิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
A master’s student must conduct an advanced
research work in the field of environmental technology under
supervision of a thesis advisory committee. The results must be
presented nationally or internationally, and the research quality
should be high to be published in national or international
(peer- reviewed) journals
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