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หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 146	 หน่วยกิต	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 และไม่น้อยกว่า	 145	 หน่วยกิต	 
ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลักสูตร	แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32	หน่วยกิต 32	หน่วยกิต

2.	หมวดวิชาเฉพาะด้าน
	2.1	วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

2.1.1.	กลุ่มวิชาแกน
2.1.2.	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน

	2.2	วิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.2.1.	กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
2.2.2	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.2.3.	กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.2.4.	กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม

	2.3	วิชาเลือกเฉพาะด้าน	

ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	
ไม่น้อยกว่า	

108	หน่วยกิต
33	หน่วยกิต
24	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
66	หน่วยกิต
11	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
37	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต

98	หน่วยกิต
33	หน่วยกิต
24	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
62	หน่วยกิต
11	หน่วยกิต
9	หน่วยกิต
37	หน่วยกิต
5	หน่วยกิต
3	หน่วยกิต

3.	หมวดวิชาเลือกเสร	ี ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต

4.	หมวดวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา - 9	หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 146	หน่วยกิต 145	หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	32	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน

	 	 2.1	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 	33	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	 กลุ่มวิชาแกน	 	24	หน่วยกิต

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

	 0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	2

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-0)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

	 0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 	 Biology	2

	 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	1

	 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Physics	Laboratory

  

   2.1.2	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน	 9	หน่วยกิต

 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Statistical	Methods

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	350	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 Analytical	Chemistry

	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ	 66	 หน่วยกิต	 (โปรแกรมปกติ)	

และ	62	หน่วยกิต	(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

	 	 	 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม	 11	หน่วยกิต	

	 1706	100	 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Sociology

	 1706	201	 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Science

	 1706	202	 นิเวศวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Ecology

	 1706	303	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Biodiversity

  

   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 9	หน่วยกิต

	 1706	310	 มลพิษทางน�้าและการบ�าบัดน�้าเสีย	 3(2-2-5)

	 	 Water	Pollution	and	Wastewater	Treatment

	 1706	311	 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(2-2-5)

	 	 Solid	Waste	and	Human	Excreta

	 1706	312	 มลพิษทางอากาศ	 3(2-2-5)

	 	 Air	Pollution

  

   กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม	 37	หน่วยกิต

	 1706	120	 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Natural	Resources	and	Environmental	Law

	 1706	221	 การอ่านและจัดท�าแผนที่	 3(2-2-5)

	 	 Maps	and	Cartography

	 1706	222	 การรับรู้จากระยะไกล	 3(2-2-5)

	 	 Remote	Sensing

	 1706	223	 หลักการจัดการทรัพยากรน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Water	Resources	Management

	 1706	324	 หลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 3(2-2-5)

	 	 Principle	of	Forest	Resources	Management

	 1706	325	 ทรัพยากรดิน	หิน	และแร่	 3(2-2-5)

	 	 Soil,	Rock	and	Mineral	Resources

	 1706	326	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Geographic	Information	System

	 1706	327	 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 Principles	of	Natural	Resources	and	Environmental	

	 	 Economics

	 1706	328	 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 2(2-0-4)

	 	 Ecotourism	Management

	 1706	329	 การประเมินวัฏจักรชีวิต	 2(2-0-4)

	 	 Life	Cycle	Assessment

	 1706	330	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Impact	Assessment

	 1706	331	 การจัดการภัยพิบัติ	 2(2-0-4)

	 	 Disaster	Management

	 1706	432	 นโยบาย	แผน	และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	2(2-0-4)

	 	 Environmental	Policy,	Planning	and	Administration

	 1706	433	 การใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน	 3(3-0-6)

	 	 Land	Use	and	Land	Use	Planning
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   กลุม่วชิาวจิยัและจรยิธรรม	9	หน่วยกติ	(โปรแกรมปกต)ิ	และ	

5	หน่วยกิต	(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

	 1706	340	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย	 2(2-0-4)

	 	 Research	Methodology

	 1706	341	 การศึกษาภาคสนามส�าหรับการจัดการ	 2(1-2-3)

	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

	 	 Field	Study	for	Environmental	and	Natural	

	 	 Resource	Management

	 1706	442	 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 1(1-0-3)

	 	 Ethics	of	Environmental	Science

	 1706	443	 สัมมนา*	 1(1-0-3)

	 	 Seminar

	 1706	444	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ*	 3(1-4-4)

	 	 Action	Research

	 	 *	 นิสิตที่เลือกแบบสหกิจศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชานี้

  

  2.3	 วิชาเลือกเฉพาะด้าน

   ให้เลอืกเรยีนในรายวชิาต่อไปนี	้ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	ส�าหรบั

แบบปกติ	และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	ส�าหรับแบบสหกิจศึกษา

	 1705	422	 กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียทางชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Biological	Wastewater	Treatment	Processes

	 1705	423	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางธรรมชาติ		 3(3-0-6)

	 	 Natural	Wastewater	Treatment	System

	 1705	433	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 ในการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

	 	 Application	of	Mathematical	Model	in	Air	Pollution	

	 	 Impact	Assessment

	 1705	434		 อุตุนิยมวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Meteorology

	 1705	441	 เทคโนโลยีการแปรรูปและการใช้ประโยชน์	 3(3-0-6)

	 	 จากของเสีย

	 	 Technology	of	Waste	Processing	and	Utilization	

	 1705	462	 พลงังาน	การวางแผน	กบัสภาพแวดล้อมสรรสร้าง	3(3-0-6)

	 	 Energy,	Planning	and	the	Built	Environment

	 1705	463	 เทคโนโลยีพลังงานชุมชน		 3(3-0-6)

	 	 Community	Energy	Technology

	 1705	472	 เทคโนโลยีสะอาด	 3(3-0-6)

	 	 Clean	Technology

	 1705	476	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Management	Systems	and	

	 	 International	Standard	

	 1705	481		 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Geology

	 1705	495		 สิ่งแวดล้อมศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Education

	 1706	346	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน	 3(3-0-6)

	 	 ASEAN	Natural	Resource	and	Environment

	 1706	350	 การอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า	 3(3-0-6)

	 	 Wildlife	Conservation	and	Management

	 1706	351	 การจัดการลุ่มน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Watershed	Management

	 1706	352	 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

	 	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 	 Natural	Resource	Management	under	the	Royal	

	 	 Initiative	of	His	Majesty	the	King	Bhumibol	Adulyadej

	 1706	353	 ตัวชี้วัดทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 3(2-2-5)

	 	 Biological	indicators	of	Aquatic	Environments

	 1706	354	 เศรษฐศาสตร์นิเวศ	 3(3-0-6)

	 	 Ecological	Economics

	 1706	355	 การจัดการทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม	 3(3-0-6)

	 	 Land	Degradation	Management

	 1706	356	 ระบบนิเวศการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agroecosystems

	 1706	357	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร		 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Natural	Resources	Management

	 1706	358	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 3(3-0-6)

	 	 Ecotourism	Development

	 1706	359	 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิ3(2-2-5)

	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 	 Geoinformatics	for	Natural	Resources	and	

	 	 Environmental	Management

	 1706	360	 การใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการนันทนาการ		 3(3-0-6)

	 	 Community	Resource	Utilizations	for	Recreation

	 1706	361	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Local	Wisdom	and	Sustainable	Development

	 1706	362	 อุทกวิทยาลุ่มน�้า		 3(3-0-6)

	 	 Watershed	Hydrology

	 1706	363	 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร		 3(3-0-6)

	 	 Agrotourism

	 1706	364	 การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน		 3(3-0-6)

	 	 Soil	Erosion	Control

	 1706	365	 การอนุรักษ์พันธุกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Conservation	Genetics
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	 1706	366	 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 3(3-0-6)

	 	 Marine	and	Coastal	Management

	 1706	367	 การจัดการคุณภาพน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Water	Quality	Management

	 1706	368	 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 3(3-0-6)

	 	 Occupational	Health	and	Safety	Administration

	 1706	369	 การประปา	 3(2-2-5)

	 	 Water	Supply

	 1706	370	 การออกแบบระบบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(3-0-6)

	 	 Solid	Waste	and	Human	Excreta	System	Design

	 1706	371	 กรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต	 3(3-0-6)

	 	 Case	Studies	on	Life	Cycle	Assessment

	 1706	372	 การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน	 3(2-2-5)

	 	 Noise	Pollution	and	Vibration	Management

	 1706	373	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	Impact	Assessment

	 1706	374	 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Economics	for	Project	Appraisal

	 1706	375	 การก�าหนดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์

	 	 Economics	Valuation	of	Natural	Resources	and	

	 	 Environment

	 1706	376	 การจัดการของเสียอันตราย	 3(2-2-5)

	 	 Hazardous	Waste	Management

	 1706	377	 การมีส่วนร่วมของของประชาชนและการจัดการ	3(3-0-6)

	 	 ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 Public	Participation	and	Conflict	Management	in	

	 	 Environment

	 1706	378	 สารสนเทศสิ่งแวดล้อมเพื่อการสื่อสารและ	 3(2-2-5)

	 	 การพัฒนา

	 	 Environmental	Informatics	for	Communication	and	

	 	 Development

	 1706	379	 เคมีสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Chemistry

	 1706	380	 การวิเคราะห์คุณภาพน�้าและน�้าเสีย	 3(2-2-5)

	 	 Analysis	of	Water	Quality	and	Wastewater

	 1706	381	 สังคมคาร์บอนต�่า	 3(3-0-6)

	 	 Low	Carbon	Society	

	 1706	382	 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน		 3(3-0-6)

	 	 Human	Settlement

	 1706	383	 นเิวศวทิยาประยกุต์กบัการจดัการสิง่แวดล้อมเมอืง	3(3-0-6)

	 	 Applied	Ecology	and	Urban	Environmental	

	 	 Management

	 1706	384	 กลยุทธ์ธุรกิจคาร์บอนต�่า	 3(3-0-6)

	 	 Low	Carbon	Business	Strategies

	 1706	385	 การจัดการนันทนาการและการเรียนรู้	 3(3-0-6)

	 	 ด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 Recreational	Management	and	Environmental	

	 	 Learning	

  

 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

  เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	

6	หน่วยกิต	

  

 4.		วิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา

  นิสิตที่เรียนแผนการศึกษาที่	 1	 แบบปกติ	 ต้องผ่านการฝึกงาน

ในหน่วยงานภาครัฐ	 หรือภาคเอกชน	หรือองค์ชุมชน	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	

300	ชั่วโมง	ผลการเรียนเป็น	S/U	ไม่นับหน่วยกิต

	 1706	490	 ฝึกงาน*	 1(300	ชั่วโมง)	

	 	 Professional	Training

	 	 *นิสิตท่ีเรียนแผนการศึกษาท่ี	 2	 แบบสหกิจศึกษา	

ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

	 1706	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education
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แผนการศึกษา
	 1)		แผนการศึกษาที่	1	โปรแกรมปกต	ิจ�านวนทั้งสิ้น	8	ภาคการศึกษา	รวมไม่น้อยกว่า	146	หน่วยกิต

	 2)		แผนการศึกษาที่	2	โปรแกรมสหกิจศึกษา	จ�านวนทั้งสิ้น	8	ภาคการศึกษา	รวมไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิต

ช้ันปีท่ี	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ช่ือวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 6

0201	113 แคลคูลัส	1
Calculus	1

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

0202	103 หลักเคมี	1
Principles	of	Chemistry	1

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

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1
Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0203	110 ชีววิทยา	1
Biology	1

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

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1
Biology	Laboratory	1

1(0-3-0) 1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ชั้นปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ช่ือวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2 2

- หมวดศึกษาท่ัวไป 2 2

0201	114 แคลคูลัส	2
Calculus	2

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

0202	104 หลักเคมี	2
Principles	of	Chemistry	2

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

0203	120 ชีววิทยา	2
Biology	2

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

0204	100 ฟิสิกส์ท่ัวไป
General	Physics

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

0204	190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป
General	Physics	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

1706	120 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
Natural	Resources	and	Environmental	Law

2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ชั้นปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	003 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

English	for	Specific	Purposes
2(1-2-3) 2(1-2-3)

0032	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0033	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0034	xxx กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0036	xxx กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 2(x-x-x) 2(x-x-x)

0202	221 เคมีอินทรีย์

Organic	Chemistry
3(3-0-6) 3(3-0-6)

1706	100 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

Environmental	Sociology
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmental	Science
3(3-0-6) 3(3-0-6)

1706	221 การอ่านและจัดท�าแผนที่

Maps	and	Cartography
3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ชั้นปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0031	xxx กลุ่มภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0032	xxx กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0035	001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	

One	Program	One	Community
2(1-3-2) 2(1-3-2)

0202	350 เคมีวิเคราะห์	

Analytical	Chemistry
3(3-0-6) 3(3-0-6)

0201	201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

General	Statistical	Methods
3(3-0-6) 3(3-0-6)

1706	202 นิเวศวิทยา

Ecology
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	222 การรับรู้จากระยะไกล

Remote	Sensing
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	223 หลักการจัดการทรัพยากรน�า้

Principle	of	Water	Resources	Management
3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21
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ชั้นปีที	่3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1706	303 ความหลากหลายทางชีวภาพ

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

1706	310 มลพิษทางน�า้และการบ�าบัดน�า้เสีย

Water	Pollution	and	Wastewater	Treatment
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	311 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

Solid	Waste	and	Human	Excreta
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	312
มลพิษทางอากาศ

Air	Pollution
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	324 หลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้

Principle	of	Forest	Resources	Management
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	325 ทรัพยากรดิน	หิน	และแร่

Soil,	Rock	and	Mineral	Resources
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	326 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Geographic	Information	System
3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 21

ชั้นปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจสึกษา

1706	327 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Principles	of	Natural	Resources	and	Environmental	Economics
3(3-0-6) 3(3-0-6

1706	328 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Ecotourism	Management
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	329 การประเมินวัฏจักรชีวิต

Life	Cycle	Assessment
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	330 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental	Impact	Assessment
3(2-2-5) 3(2-2-5)

1706	331 การจัดการภัยพิบัติ

Disaster	Management
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	340 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

Research	Methodology
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	341 การศึกษาภาคสนามส�าหรบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

Field	Study	for	Environmental	and	Natural	Resource	Management
2(1-2-3) 2(1-2-3)

xxxx	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน	(วิชาที่	1) 3(x-x-x) 3(x-x-x)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 19
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ชั้นปีที่	4	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1706	432 นโยบาย	แผน	และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental	Policy,	Planning	and	Administration
2(2-0-4) 2(2-0-4)

1706	433 การใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน	

Land	Use	and	Land	Use	Planning
3(3-0-6) 3(3-0-6)

1706	442
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Ethics	of	Environmental	Science
1(1-0-3) 1(1-0-3)

1706	443 สัมมนา

Seminar	
1(1-0-3) -

1706	490
ฝึกงาน

Professional	Training

1(300	ชม.)	

ไม่นับหน่วยกิต
-

xxxx	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน	(วิชาที่	2) 3(x-x-x) -

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(วิชาที่	1) 3(x-x-x) 3(x-x-x)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี	(วิชาที่	2) 3(x-x-x) 3(x-x-x)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16 12

ชั้นปีที่	4	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิช
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1706	444 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Action	Research	
3(1-4-4) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education
- 9(0-40-0)

xxxx	xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน	(วิชาที่	3) 3(x-x-x) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	32	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  2.1	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

   2.1.1 กลุ่มวิชาแกน

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

 	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์	

	 	 Limit	and	continuity	of	 functions,	derivatives	of	

functions	 of	 one	 variables	 and	 applications,	 integrals	 and	

applications	

 

 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

 	 ฟังก์ชันหลายตัวแปร	ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

หลายตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	และการประยุกต์	อนุกรมอนันต	์

	 	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	

applications,	infinite	series	

 

 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

 	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	สมดุลเคมี	กรด-เบส	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลว	สารละลาย	

	 	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	

bonding,	properties	of	representative	and	transition	elements,	

chemical	equilibrium,	acid-base,	gas,	solid,	liquid,	solution	

 

 0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	2

 	 เทอร์โมไดนามกิส์	จลนพลศาสตร์	เคมีไฟฟ้า	เคมนีวิเคลยีร์	

เคมีอินทรีย์	ชีวเคมี	และเคมีสิ่งแวดล้อม	

	 	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	

nuclear	 chemistry,	 organic	 chemistry,	 biochemistry	 and	

environmental	chemistry

 

 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	 1(0-3-0)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0202	 103	 หลักเคมี	 1	 หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

	 	 Prerequisite	 :	0202	 103	 Principles	 of	

Chemistry	1	or	Co	-	requisite

	 	 การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี	 ความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการ	และการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคม	ี1

	 	 Use	 of	 basic	 chemical	 equipments,	 safety	 in	

laboratory,	experiments	designed	to	concord	with	Principles	of	

Chemistry	1

 

 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 	 Biology	1

 	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร	์สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 	 Charactersitics	classification	science	methodology	

of	organisms,	chemistry	of	life,	cell	and	metabolism,	genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

 

 0203	191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 Biology	Laboratory	1

 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 110	

ชีววิทยา	1

	 	 Experiments	concurrented	with	0203	110	Biology	1

 

 0203	120	 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 	 Biology	2

 	 เนือ้เยือ่ของพชืและสตัว์	การสงัเคราะห์แสงและการหายใจ	

การล�าเลยีงน�า้และอาหารในพชื	ฮอร์โมนพชื	อาณาจกัรพชืและสตัว์	สณัฐาน

วิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว์	 การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและ

สัตว์	 สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	 ควบคุมการ

แสดงออกของยีนและพันธุวิศวกรรม

	 	 Plant	 and	 animal	 tissues,	 photosynthesis	 and	

respiration,	plant	transport,	plant	hormones,	plant	and	animal	

kingdoms,	animal	morphology,	reproduction	and	development	

of	plant	and	animal,	genetic	material	and	inheritance,	regulation	

of	gene	expression	,	and	genetic	engineering
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 0204	100	 ฟิสิกส์ทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

 	 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	 การแกว่ง	 คลื่นกล	

เสียง	 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส	 อุณหพลศาสตร์	 กลศาสตร์ของไหล	 ไฟฟ้า

แม่เหล็ก	 ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ	 สภาพน�าไฟฟ้า	 สมบัติแม่เหล็ก	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	แสง	ทฤษฎีสัมพันธภาพ	ฟิสิกส์ยุคใหม่

	 	 Mechanics	of	particles	and	rigid	bodies,	oscillation,	

mechanical	waves,	 kinetic	 theory	 of	 gases,	 fluid	mechanics,	

direct	 and	 alternating	 currents,	 conductivity,	magnetism,	

electromagnetic	waves,	light,	relativity	theory,	modern	physics

 

 0204	190	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Physics	Laboratory

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	0204	100	ฟิสิกส์ทั่วไป	หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

	 	 Prerequisite	 :	0204	100	General	Physics	or	

Co	-	requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0204	 100	

ฟิสิกส์ทั่วไป

	 	 Experiments	 associated	with	 0204	 100	General	

Physics

 

   2.1.2	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน

	 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Statistical	Methods

 	 มโนมตพิืน้ฐานของสถติ	ิสถิตพิรรณา	วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู	

การแจกแจง	ความน่าจะเป็น	 การสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบภาวะอิสระ

โดยการทดสอบไคสแคว์	 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

แบบอย่างง่าย	การน�าสถิติไปใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 	 Basic	concepts	of	statistics,	descriptive	statistics.	

Data	collection,	probability,	 sampling	distribution,	estimation	

and	 hypothesis	 testing.	 Analysis	 of	 variance,	 chi-square,	

regression	and	correlation	analysis.	Applications	in	research	by	

using	statistical	packages

 

 0202	221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

 	 โครงสร้าง	ปฏิกิริยาเคมี	และสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	 เช่น	 อัลเคน	 อัลคีน	 อัลไคน์	 ไดอีน	 อะโรเมติกโฮโดรคาร์บอน	

สารประกอบเฮไลต์	 อัลกอฮอล์และฟีนอล	อีเธอร์	 เอพอกไซด์	 อัลดีไฮด์

และคีโตน	กรดอินทรีย	์รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์	

	 	 Structures,	reaction	and	stereochemistry	of	organic	

compounds	e.g.,	 alkane,	alkene,	alkyne,	diene,	benzene,	aryl,	

alkyl	halide,	alcohol,	phenol,	ether,	epoxide,	aldehyde,	ketone,	

carboxylic	acid	and	their	derivatives

 

 0202	350	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 Analytical	Chemistry

 	 การเกบ็ตวัอย่างในการวเิคราะห์	การค�านวณข้อมลูทางสถติ	ิ

ความถูกต้อง	ความแม่นย�าในการวิเคราะห์	การวิเคราะห์ปริมาณสารโดย

การชัง่น�า้หนกัของสารโดยปฏกิริยิาการตกตะกอน	การวเิคราะห์หาปรมิาณ

สารโดยการวัดปริมาตรของสารด้วยปฏิกิริยาสะเทิน	ปฏิกิริยาตกตะกอน	

ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน	 ปฏิกิริยารีดอกซ์	 และการหาปริมาณสาร

ด้วยเครื่องมือบางชนิด

	 	 Sampling	 for	 analysis,	 statistical	 calculation,	

accuracy,	precision,	precipitating	analysis,	volumetric	analysis,	

acid-base	 titration,	 precipitation	 titration,	 complexometric	

titration,	redox	titration	and	quantitative	analysis	by	using	some	

types	of	instrumental	technique	(HPLC,	GC,	AA,	UV-VIS,	etc.)

 

  2.2	 วิชาเฉพาะด้านบังคับ	

	 	 	 2.2.1	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม	  

 1706	100		สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Sociology

 	 พลวัตทางสังคมกับทิศทางของระบบสิ่งแวดล้อม	อิทธิพล

ของระบบสงัคมและวฒันธรรมทีม่ต่ีอการเกดิและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม	

แนวทางการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงสังคมวิทยา	 แนวคิดทาง

สังคมวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากร	 แนวคิดและความส�าคัญของการมี	

ส่วนร่วมและการแสดงความรบัผดิชอบของชมุชน	การเคล่ือนไหวทางสงัคม

และพฤตกิรรมมวลชนกบัปัญหาสิง่แวดล้อม	การสนบัสนนุการเคลือ่นไหว

ที่ก่อประโยชน์ทางบวกต่อชุมชน	แนวคิดและหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคม	

	 	 Social	dynamics	and	directions	of	environmental	

systems,	influences	of	socio-cultural	systems	on	development	

and	solving	of	environmental	problems,	environmental	education	

approaches	 in	 sociological	perspective,	 sociological	 concepts	

for	natural	resource	management,	concepts	and	significance	of	

public	participation	and	community	responsibility,	social	wave	

and	public	behaviors	in	responding	to	environmental	problems,	

encouraging	positive	moving	 to	 communities,	 concepts	 and	

principles	 of	 environmental	 education	 for	 disseminating	

environmental	information	to	society
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 1706	201	 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Science

 	 ความรู ้พื้นฐานด้านนิเวศวิทยาส�าหรับนักส่ิงแวดล้อม	

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ	 ความสัมพันธ์ของทรัพยากรในระบบของโลก	

ปัญหาสิง่แวดล้อม	ได้แก่	น�า้เสยี	อากาศเสยี	ขยะ	และมลพิษเสยีง	ปัญหาด้าน

พลังงาน	ความเสื่อมโทรมทางด้านสังคมและทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการ

พัฒนาที่ไม่เหมาะสม	ความสัมพันธ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ�าวัน	

การป้องกันและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 	 Basic	knowledge	for	environmental	scientists,	earth	

system	science,	the	relationship	of	earth	resources	on	the	earth’s	

system.	environmental	problems	including	water	pollution,	air	

pollution,	 solid	wastes,	 noise	pollution,	 social	 and	 economic	

deterioration	 caused	 by	 improper	 development,	 relation	 of	

environmental	 problems	 and	 everyday	 life,	 prevention	 and	

solutions	for	environmental	problems,	environmental	conservation

 

 1706	202		นิเวศวิทยา	 3(2-2-5)

	 	 Ecology

 	 ความสมัพนัธ์ในหมูส่ิง่มชีวีติและความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มี

ชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต	 ประชากรมนุษย์และผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรมนุษย์	 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ

ต่างๆ	ทรพัยากรธรรมชาต	ิเช่น	อาหาร	ดนิ	น�า้	และป่าไม้	เป็นต้น	สิง่แวดล้อม

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 	 Interrelation	 among	 biotic	 environment	 and	

interrelation	between	biotic	and	abiotic	environment;	the	human	

population	 and	 its	 impact;	 biodiversity	 situation	 in	 different	

biomes,	sustaining	natural	resources	such	and	its	utilization	as	

food	water,	soil	and	forest	etc;	sustaining	environment	and	its	utilization

 

 1706	303	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Biodiversity	

 	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 องค ์ประกอบของความ

หลากหลายทางชีวภาพ	ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมิน

สถานภาพ	การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ	ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร	การบริการของระบบนิเวศ	การสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการจัดการแหล่งพันธุกรรม	การอนุรักษ์ความหลาก

หลายทางชีวภาพ	การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ

	 	 Definition;	significance;	biodiversity	components;	

biodiversity	indices	and	evaluation;	applications	of	biodiversity;	

biodiversity	in	agricultural	ecosystem;	ecosystem	services;	loss	

of	 biodiversity;	 biodiversity	management,	 biotechnology	 for	

genetic	 resource	management;	 biodiversity	 conservation;	

Payment	for	Ecosystem	Service	(PES)

  

   2.2.2	กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

	 1706	310	 มลพิษทางน�้าและการบ�าบัดน�า้เสีย	 3(2-2-5)

	 	 Water	Pollution	and	Wastewater	Treatment

 	 จรรยาบรรณวชิาชพี	หลกัในการป้องกนัและควบคมุมลพษิ

ทางน�า้	ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา	เคมีสิ่งแวดล้อม	และพิษ

วิทยาในแหล่งน�้า	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุม

คุณภาพน�้าผิวดินและน�้าเสีย	 แนวคิดและวิธีการในการป้องกันมลพิษทาง

น�้าและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดน�้าเสีย	การพัฒนาโครงการป้องกันมลพิษ

ทางน�า้และการผลติทีส่ะอาดเพือ่ลดน�า้เสยีในสถานประกอบการ	การใช้แบบ

จ�าลองทางคณิตศาสตร ์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางน�้ า	

การออกแบบระบบท่อและรางระบายน�า้เสยี	การออกแบบเคร่ืองสบูน�า้เสยี/

บ่อพักและบ่อรวบรวมน�้าเสีย	 การเลือกระบบการบ�าบัดและการจ�ากัดน�้า

เสีย	ระบบการรายงานผล	การบ�าบัดและก�าจัดน�้าเสียด้วยวิธีทางกายภาพ/

ทางเคม	ีชีวภาพ	การบ�าบัดและก�าจัดกากตะกอน	(sludge)	

	 		 Professional	ethics;	principles	for	prevention	and	

control	 of	 water	 pollution;	 basic	 knowledge	 related	 to	

ecology,	environmental	 chemistry	 and	 toxicology	 in	water	

resources;	 laws	and	 regulations	 relating	 to	management	 and	

quality	control	of	surface	water	and	wastewater;	concepts	and	

methods	of	water	pollution	prevention	and	cleaner	production	

to	minimize	wastewater	generation;	development	of	projects	on	

water	pollution	prevention	and	cleaner	production	to	minimize	

wastewater	 generation	 in	workplaces,	 using	 a	mathematical	

model	for	management	and	control	of	water	pollution;	designs	

on	piping	and	drainage	systems;	designs	on	wastewater	pump,	

manhole	and	collection	well;	selection	of	wastewater	treatment	

and	disposal	systems;	reporting	system;	treatment	and	disposal	

of	 wastewater	 using	 physical,	 chemical	 and	 biological	

techniques;	sludge	treatment	and	disposal

 

 1706	311	 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(2-2-5)

	 	 Solid	Waste	and	Human	Excreta

 	 สถานการณ์และผลกระทบของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัองค์ประกอบของขยะมลูฝอย	เคมสีิง่แวดล้อม

และพิษวิทยา	 หลักการ	 แนวคิด	 ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ

สิง่ปฏกิลู	การใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ในการจดัการและควบคมุขยะ

มูลฝอย	 การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	และ

คณุภาพข้อมลูผลการตรวจวเิคราะห์	การเกบ็ตวัอย่างมลพษิ	น�า้	อากาศ	ดนิ	

เนือ่งจากขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู	วิธีการและการด�าเนนิการเกบ็รวบรวม	

ขนส่ง	 และควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 	เทคโนโลยีและการจัดการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 การบริหารความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน
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	 	 The	 situation	 and	 impact	 of	 solid	waste	 and	

sewage,	basic	 knowledge	 related	 solid	waste	 composition,	 

environmental	chemistry	and	toxicology,	principles	and	concepts	

in	 the	 management	 administration	 of	 solid	 waste	 and	

sewage,	using	a	mathematical	model	for	manage	and	solid	waste	

control,		sampling	and	analysis	of	solid	waste	and	sewage,	quality	

control	of	the	analytical	solid	waste	and	sewage,	and	qualitative	

data	analysis,	sampling	of	soil,	water,	air	pollution	due	to	solid	

waste	and	sewage,	methods	and	implementation	of	collection,	

transportation,	and	solid	waste	and	sewage	controls,	technology	

and	management	of	solid	waste	and	sewage,	safety	and	health	

administration	for	workers	and	the	community

 

 1706	312		มลพิษทางอากาศ	 3(2-2-5)

	 	 Air	Pollution

  องค์ประกอบและการแพร่กระจายของสารมลพิษอากาศ

จากแหล่งก�าเนิดต่างๆ	 มลพิษอากาศจากกิจกรรมในเมือง	 กิจกรรม

การเกษตร	การผลิตพลังงานภาคครัวเรือน	และอุตสาหกรรม	ผลกระทบ

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากมลพิษอากาศ	การตรวจวัดมลพิษอากาศ

ในสิ่งแวดล้อม	ประเด็นปัญหามลพิษอากาศในประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียนที่ส�าคัญในปัจจุบัน	 เทคโนโลยีและแนวทางจัดการเพื่อควบคุม

มลพิษอากาศ	บทบาทของประเทศไทยในการจัดการมลพิษอากาศและ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก	

  Compositions	and	dispersions	of	air	pollutants	from	

various	sources;	air	pollution	from	urban	activities,	agricultural	

practices,	energy	generations	from	households	and	industries;	

effects	 of	 air	 pollution	 on	 human	 health	 and	 environment;	

measurements	 of	 ambient	 air	 pollutants	 in	 the	 environment;	

current	major	 problems	 on	 air	 pollution	 in	Thailand	 and	 the	

Southeast	Asia;	technologies	and	approaches	for	air	pollution	

management	 and	 control;	 roles	 of	 Thailand	 in	 air	 pollution	

management	 and	 climate	 changes	 in	 the	 Association	 of	

Southeast	Asian	Nations	(ASEAN)	and	global	schemes

 

   2.2.3	กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 1706	120		กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

	 	 Natural	Resources	and	Environmental	Law

  กฎหมายทั่วไป	กระบวนการออกกฎหมาย	หลักและความ

รูเ้บือ้งต้นของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	

(กฎหมายเกีย่วกบัทีด่นิ	ป่าไม้	สตัว์ป่า	ผงัเมอืง	โรงงานอตุสาหกรรม	ผงัเมอืง	

วัตถุมีพิษ	น�า้	อากาศ	ขยะ)	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการมลพิษด้านต่างๆ	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 อนุสัญญาและ

กฎหมายระหว่างประเทศ	เช่น	แผนปฏิบัติการที	่21	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

ข้อตกลงปารีส	อนุสัญญาแรมซาร์	เป็นต้น	

	 	 Common	laws,	principles	and	basic	concepts	of	

environmental	 laws,	 legislation,	 and	 regulations	 in	 related	 to	

environments	and	resources,	(such	as	land,	forestry,	wildlife,	city	

planning,	industry,	hazardous	waste,	water,	air,	solid	waste,	etc.)	

Thailand	 environmental	 quality	 and	 promotion	 act,	 law	

enforcement,	 international	 convention	 and	 laws	 such	 as	

Agenda	21,	Paris	Agreement,	Ramsar	Convention,	etc.

 

	 1706	221	 การอ่านและจัดท�าแผนที่	 3(2-2-5)

	 	 Maps	and	Cartography

  ประวัติความเป็นมา	 เส้นโครงแผนที่	 ระบบพิกัดอ้างอิง	

มาตราส่วน	ระยะทาง	ทิศทาง	การอ่านแผนที่ภูมิประเทศ	หลักการในการ

ท�าแผนที่	 การออกแบบแผนที่	 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท�า

แผนที่	 อากาศยานไร้นักบินเพื่อการส�ารวจและจัดท�าแผนที่	 การประยุกต์

ใช้แผนที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

	 	 History	 of	 map;	 map	 projection;	 coordinate	

systems;	scale;	distance;	direction;	topographic	map	reading;	

principle	 of	map	 production;	map	 design;	 geoinformatics	

technology	for	map	production;	Unmanned	Aerial	Vehicle	(UAV)	

for	surveying	and	mapping;	application	of	map	on	environmental	

and	resources	management

 

 1706	222	 การรับรู้จากระยะไกล	 3(2-2-5)

	 	 Remote	Sensing

  หลักการการรับรู้จากระยะไกล	คุณสมบัติของพลังงานแม่

เหลก็ไฟฟ้าและผลกระทบของบรรยากาศ	ประเภทของข้อมลูจากภาพถ่าย

ดาวเทยีม	การแปลความหมายข้อมูลดาวเทยีมด้วยสายตาและคอมพวิเตอร์	

และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

  Principle	 of	 remote	 sensing;	 properties	 of	

electromagnetic	 energy	 and	 atmospheric	 effects;	 types	 of	

remotely	 sensed	 data;	 visual-	 and	 computer-assisted	

interpretation	 of	 satellite	 imagery	 and	 applications	 for	

environmental	and	resources	management
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 1706	223	 หลักการจัดการทรัพยากรน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Water	Resources	Management

  สถานการณ์น�้าโดยทั่วไป	 สมบัติของน�้า	 ประเภท	 แหล่ง

ก�าเนิดทรัพยากรน�้า	 มาตรฐานคุณภาพน�้า	 มลพิษทางน�้าและปัญหา

ทรัพยากรน�้าในท้องถ่ิน	การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าเบื้องต้น	

มาตรการและนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า	 การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อ

การเกษตร

  General	water	situation;	water	properties;	type	and	

origin	of	water	resource;	standard	of	water	quality,	water	pollution	

and	problems	on	local	water	resource;	water	management	and	

fundamental	 of	water	 resource	 conservation;	measures	 and	

policies	on	water	resources;	development	of	water	resource	for	

agriculture

 

 1706	324	 หลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้	 3(2-2-5)

	 	 Principle	of	Forest	Resources	Mamagement

 	 ชนิดของป่าไม้	 นิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อมป่าไม้	

การส�ารวจป่าไม้	นโยบายและมาตรการเกีย่วกบัป่าไม้	การจดัการป่าไม้และ

ป่าชุมชน

	 	 Forest	types;	forest	ecology	and	landscape;	forest	

survey;	 forest	policies	and	regulations;	 forest	and	community	

forest	management

 

 1706	325	 ทรัพยากรดิน	หิน	และแร่	 3(2-2-5)

	 	 Soil,	Rock	and	Mineral	Resources

  นยิามศพัท์ของทรพัยากรดนิ	หนิ	และแร่	ธรณีวทิยาผวิโลก	

การเกดิดนิ	องค์ประกอบและสมบตัขิองดนิ	ธาตอุาหารพชืในดนิ	ระบบการ

จ�าแนกดนิ	ดนิมปัีญหา	การชะล้างพงัทลายของดนิ	การส�ารวจดนิ	หลกัการ

เบื้องต้นของการอนุรักษ์ดินและน�้า

  Definitions	of	soil,	rock	and	minerals;	earth’s	crust	

geology;	soil	formation	process;	soil	components	and	properties;	

soil	 nutrients;	 soil	 classification;	 poor	 soils;	 soil	 erosion;	 soil	

survey;	fundational	principle	of	soil	and	water	conservations

 

 1706	326	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Geographic	Information	System

  หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 องค์ประกอบและ 

การจ�าลองข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล	

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  Principle	of	Geographic	Information	System	(GIS);	

GIS	components	and	GIS-data	simulation;	analytical	techniques	

using	GIS	data;	case	studies	of	GIS	applications	for	environmental	

and	resources	management

 

 1706	327	 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ	 3(3-0-6)

	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 Principles	of	Natural	Resources	and	

	 	 Environmental	Economics

  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์	 การจัดสรรทรัพยากรภายใต้

ระบบตลาด	 การหาค่าที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและการชดเชย	 การจ่าย 

ค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ	ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ปัญหาสินค้าสาธารณะ 

และทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกัน	 เศรษฐศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับเวลา	 การหมดไป 

ของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม	

	 	 Concept	of	economics;	resources	allocation	under	

market-driving	 system;	 optimization	 for	natural	 resource	and	

environmental	management;	economic	welfare	and	compensation;	

payment	for	ecosystem	service	(PES);	economic	problems	related	

to	natural	resource	and	environmental	usages;	problems	resulted	

from	public	 goods	 and	 common	properties;	 economics	with	

respect	to	time,	natural	resource	depletion	and	environmental	

pollution

 

 1706	328	 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 2(2-0-4)

	 	 Ecotourism	Management

  แนวคิด	 องค์ประกอบ	 และทัศนะในการมองโลกท่ี 

เป็นฐานคิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยว 

ที่มีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว	 ในการจัดการรักษาทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม	 การวางแผนและการด�าเนินการส�าหรับการท่องเท่ียว 

ในรูปแบบต่างๆ	การจดักิจกรรมนนัทนาการท่องเท่ียวเชิงนเิวศท่ีเหมาะสม	

การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว	 การให้ความรู ้และ 

การจัดการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

	 	 Concepts,	 components	 and	 attitudes	 toward	

sustainable	 tourism;	 responsible	 tourism	 based	 upon	

management	 and	 conservation	 of	 local	 environment	 and	

resources;	planning	and	implementation	on	tourisms	in	various	

approaches;	appropriate	recreational	activities	for	ecotourism,	

provision	on	facilities	and	accommodations	in	tourist	attractions;	

knowledge	dissemination	and	marketing	for	sustainable	tourisms
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 1706	329	 การประเมินวัฏจักรชีวิต	 2(2-0-4)

	 	 Life	Cycle	Assessment

  แนวคิดเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต	ประวัติการประเมินวัฏจักร

ชีวิต	 โครงสร้างการประเมินวัฏจักรชีวิต	 ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต	

การก�าหนดเป้าหมายและขอบเขต	 กลุ ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดท�าบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม	การแปลผล	คาร์บอนฟุตปริ้นท์

	 	 Life	 cycle	 thinking	 concept;	 history	 of	life	 cycle	

assessment;	structure	of	life	cycle	assessment;	steps	of	life	cycle	

assessment;	goal	scope	definition;	impact	categories;	life	cycle	

inventory	analysis;;	interpretation;	carbon	footprint

 

 1706	330	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Impact	Assessment

  ทีม่าและพฒันาการของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	

หลกัการและวธิกีารของการประเมนิผลกระทบเบือ้งต้น	(IEE)	การประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สขุภาพ	(EHIA)	เคร่ืองมอืตดัสนิใจในการจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันา

ที่ยั่งยืน	 ข้อบังคับของการประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 ชีวภาพ	 คุณภาพชีวิต	 และการใช้

ประโยชน์ของมนุษย	์การท�านาย	การประเมินและการบรรเทาผลกระทบที่

เกิดขึ้น	ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประเมิน	 รวมถึงการประเมินผลกระ

ทบเชิงยุทธศาสตร์	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบด้านต่างๆ	การตัดสินใจ	

การติดตามเฝ้าระวังและการตรวจสอบ	 หลักการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	(SEA)	หลกัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

ทางสุขภาพอนามัย	 (HIA)	 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง

สังคม	(SIA)

  Origins	and	development	of	environmental	impact	

assessment;	principles	and	methodology	for	Initial	Environmental	

Examination	 (IEE),	 Environmental	 Impact	Assessment	 (EIA)	

and	 	Environment	 and	Health	 Impact	Assessment		 (EHIA);	

decision	 tools	 in	 environmental	management	 for	 sustainable	

development;	 regulations	 relevant	 to	 environmental	 impact	

assessment;	 environmental	 impact	 assessment	 in	 physical	

aspect,	biological	aspect,	quality	of	life	and	human	utilizations;	

forecast,	 assessment	 and	mitigation	 of	 effects;	 increasing	

effectiveness	of	the	assessment	including	strategic	environmental	

assessment;	 interaction	 among	 different	 impacts,	 decision	

making,	monitoring,	 and	 auditing;	 principles	 of	 Strategy	

Environmental	Assessment	(SEA),	Health	Impact	Assessment	

(HIA)	and	Social	Impact	Assessment	(SIA)

 

 1706	331	 การจัดการภัยพิบัติ	 2(2-0-4)

	 	 Diaster	Management

  ปรากฏการณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิได้แก่	อทุกภยั	วาตภยั	

ไฟป่า	 แผ่นดินเลื่อน	แผ่นดินไหว	ดินโคลนถล่ม	การชะล้างพังทลายของ

ดินและการกัดเซาะชายฝั ่ง	 การประเมินความเสี่ยงจากอุบัติภัยทาง

ธรรมชาต	ิการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาต	ิได้แก่	การบรรเทา	การเตรียม

การ	การตอบโต้	 และการฟื้นฟู	 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ	การจดัการเพือ่ลดความเสีย่งของภยัพบัิติจากกจิกรรมมนษุย์	ได้แก่	

อัคคีภัย	การรั่วไหลของสารเคม	ีเป็นต้น	

  Natural	disaster	phenomena,	including	inundation,	

storm,	 forest	 fire,	 land	creep,	 earthquake,	 land	 slide,	 soil	 and	

coastal	erosions;	assessment	of	risk	relating	to	natural	disaster;	

natural	disaster	management,	including	mitigation,	preparedness,	

response	and	recovery;	climate	change	adaptation;	management	

for	reduction	of	risk	associated	with	human	activities,	including	

fires	and	chemical	spills

 

 1706	432	 นโยบาย	แผน	และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	2(2-0-4)

  Environmental	Policy,	Planning	and	Administration

  แนวคิด	 ทฤษฎีและหลักการด้านนโยบาย	 แผนและ 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาและเชื่อมโยงนโยบาย 

แผน	 กลยุทธ ์ 	 แผนงาน	 โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมต้ังแต่ระดับโลก	 ชาติ	 และท้องถิ่น	

การวิเคราะห์นโยบาย	 แผน	 และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึง 

การจัดท�านโยบายการน�าไปปฏิบัติ	 การติดตามผล	 การประเมินผล 

การจัดตั้งองค์กรและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม	 กรณีศึกษาด้านนโยบาย	

การวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน	

ความไม่เท่าเทียมและความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

  Theories;	principles	and	concepts	of	Environmental	

Policy,	 Planning	 and	 Administration;	 developments	 and	

associations	 among	 environmental	 policy,	 plan,	 strategy,	

Programme,	 Project	 and	Activity;	 integrated	 environmental	

administration	in	global,	national	and	 local	 levels;	analyses	of	

policies,	plans	and	strategies	relevant	to	environment,	including	

policy	making,	 implementation,	 monitoring,	 evaluation,	

establishments	of	environment	institutions	and	networks;	case	

studies	of	environmental	policy,	planning	and	administration,	

including	 sustainable	 development	 and	 environmental	

inequalities	and	justices
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 1706	433	 การใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน	 3(3-0-6)

	 	 Land	Use	and	Land	Use	Planning

  ความหมายของสิ่งปกคลุมดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	

ความส�าคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ระบบการจ�าแนกการใช้ประโยชน์

ที่ดิน	 เหตุและผลกระทบของการเสื่อมโทรมของที่ดิน	 การป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของที่ดิน	หลักการใช้ที่ดิน	หลักการแบ่ง

ชัน้คณุภาพลุม่น�า้	การประเมินความเหมาะสมของทีด่นิเพือ่การใช้ประโยชน์

ที่ดิน	หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน

  Definitions	of	 land	use	and	 land	cover;	 land	use	

classification	system;	causes	and	problems	of	land	degradation;	

preventions	and	imitagations	of	impacts	associated	with	land	

degradations;	principle	of	land	use	and	watershed	classification	

system;	 landuse	 suitability	 assessment;	principle	 of	 land	use	

planning

 

   2.2.4		กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม	

	 1706	340	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย	 2(2-0-4)

	 	 Research	Methodology

  ระเบียบวิธีวิจัย	และแผนการทดลองชนิดต่างๆ	 โครงการ

วิจัยทางสิ่งแวดล้อม	ชนิดและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์และ

อธิบายผลการทดลอง	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และ

แปลผลการทดลอง	การเขียนรายงานการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม	

  Research	methodology	and	experimental	designs;	

research	proposals;	techniques	for	measurements,	calculation	

and	 interpretation	of	data;	computer	applications	 for	analysis	

and	data	interpretation;	environmental	report	development

 

 1706	341	 การศึกษาภาคสนามส�าหรับการจัดการ	 2(1-2-3)

	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

  Field	Study	for	Environmental	and	Natural	

	 	 Resource	Management

 	 การเลือกพืน้ทีก่ารศกึษา	การหาข้อมลูสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น	

การศึกษาแผนที่	 การวางแผนและการสุ่มตัวอย่าง	 การเก็บตัวอย่างทาง

กายภาพ	 เคมี	 และชีวภาพ	การเตรียมแบบสอบถาม	การรวบรวมข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูล	การรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ศึกษา

	 	 Site	 selection;	 searching	 for	 environmental	

background	data;	map	study;	planning	and	sampling;	collection	

of	 physical,	 chemical	 and	biological	 samples;	 questionnaire	

preparation;	 data	 collection;	 data	 analysis;	 report	 of	 existing	

condition	of	the	studied	area

 

 1706	442	 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 1(1-0-3)

	 	 Ethics	of	Environmental	Science

 	 แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก	 ทฤษฎีเชิงปรัชญาทางด้าน

จริยธรรม	ทฤษฎีความยุติธรรม	ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาตะวันตก

และปรัชญาตะวันออก	 จริยศาสตร์ความสมดุลย์ของสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ

	 	 Concept	on	deep	ecology,	philosophical	theories	

on	ethics,	justice	theory,	connection	between	Eastern	Philosophy	

and	Wastern	 Philosophy,	 ethics	 involving	 with	 natural	

environmental	balance

 

 1706	443	 สัมมนา	 1(1-0-3)

	 	 Seminar	

  การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่นิสิตสนใจ	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาโครงร่างการวิจัย

ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 ประเด็นจริยธรรมที่

เกีย่วข้องกบัหวัข้อวจิยั	การสบืค้นข้อมลูเพือ่ใช้ในงานวจิยั	การเขยีนเอกสาร

อ้างอิง	การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการน�าเสนอ

  Seminar	 on	 interested	 topics	 concerning	

environment	and	natural	resources	for	the	purpose	of	developing	

a	research	proposal;	ethics	related	to	the	selected	topic;	literature	

searching;	 scientific	 citation	 approaches;	writing	 research	

proposal	and	presentation

 

 1706	444	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ*	 3(1-4-4)

	 	 Action	Research	

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	1706	443	สัมมนา

	 	 Prerequisite	 :	1706	443	Seminar	

	 	 การส�ารวจสถานการณ์สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ	

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ปัญหา	 การปฏิบัติงานภาคสนาม 

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 การมีส่วนร่วม 

ในการจดัการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตริะหว่างองค์กรและชมุชน	

การน�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา	จัดท�ารายงานผลการวิจัย	และน�าเสนอ

รายงาน	

	 	 Survey	 on	 environmental	 and	natural	 resources	

situations;	data	collection;	problem	identification;	field	practices	

for	 environmental	 and	 natural	 resources	 management;	

participations	 in	 environmental	 and	 natural	 resources	

management	 among	 institutions	 and	 local	 communities;	

provisions	 for	 problem-solving	 approaches;	 development	 of	

research	report	and	report	presentation
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  2.3		วิชาเลือกเฉพาะด้าน

	 1705	422	 กระบวนการบ�าบัดน�า้เสียทางชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Biological	Wastewater	Treatment	Processes

  ความรู ้พื้นฐานทางชีววิทยา	 พื้นฐานกระบวนการ

จลนศาสตร์	การถ่ายเทออกซิเจนและการเติมอากาศ	ทฤษฎีของฟิล์มชีวะ	

การออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียเติมอากาศแบบจุลินทรีย์แขวนลอย	 เช่น	

ระบบตะกอนเร่ง	เป็นต้น	และแบบฟิล์มชีวภาพ	เช่น	ระบบโปรยกรองและ

จานหมุนชีวภาพ	รวมทั้งการออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ

  Biological	knowledge	on	biological,	Basic	reaction	

rates	 and	 reactor,	 oxygen	 transfer	 and	 aeration,	 Fixed	 film	

process,	design	of	aeration	suspended-growth	treatment	process	

such	as	activated	sludge	process	and	aerobic	attached-growth	

treatment	process	such	as	trickling	filters	and	rotating	biological	

contactors,	design	of	anaerobic	treatment	process

 

 1705	423	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางธรรมชาติ		 3(3-0-6)

	 	 Natural	Wastewater	Treatment	System

  ทางเลือกของเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียและแนวทาง 

การจัดการ	การจ�าแนกประเภทของเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสีย	 หลักการ

ของกลไกการบ�าบัดตามธรรมชาติ	 ได้แก่	 การตกตะกอน	 การกรอง 

การดดูซบั	การตกตะกอนเชิงเคม	ีกระบวนการออกซเิดช่ัน-รดีกัช่ัน	การบ�าบดั 

และการย่อยสลายทางชีวภาพ	ระบบบ�าบัดน�้าเสียที่อาศัยกระบวนการทาง

ชวีภาพ	อาทิ	ระบบบงึบ�าบดั	ระบบดนิบ�าบดัหรอื	Soil	Aquifer	Treatment	

(SAT)	ระบบบึงประดิษฐ์	ระบบการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น�้า

  Wastewater	 treatment	 technology	 options	 and	

management	 approaches,	 technology	 classification,	 natural	

treatment	 processes,	 natural	 mechanical	 principles;	

sedimentation,	 filtration,	 adsorption,	 chemical	 precipitation,	

oxidation	and	reduction,	biological	conversion	and	degradation,	

and	biological	processes;	Engineered	natural	treatment	system;	

pond	system,	land	treatment	or	Solid	Aquifer	Treatment:	SAT;	

constructed	wetland,	aquaculture

 

 1705	433	 การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 ในการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ

	 	 Application	of	Mathematical	Model	in	Air	

	 	 Pollution	Impact	Assessment

  ทฤษฎีและสมมุติฐานของแบบจ�าลองทางคุณภาพอากาศ	

ฟิสิกส์และเคมีของบรรยากาศ	ประเภทของแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร	์

หลักการการจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 การเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	

การพัฒนาบัญชีการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศทั้งกิจกรรมมนุษย์และ

ธรรมชาต	ิการทดสอบความอ่อนไหวและการประเมนิสมรรถนะแบบจ�าลอง	

การแปลผลแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์	การประเมนิผลกระทบด้านมลพษิ

ทางอากาศ	และกรณีศึกษา	

	 	 Theories	 and	 assumptions	 of	 air	 quality	model,	

atmospheric	chemistry	and	physics,	types	of	air	quality	model,	

principles	of	air	quality	modeling,	development	of	anthropogenic	

and	biogenic	 emission	 inventory,	model	 sensitivity	 test	 and	

performance	evaluation,	model	result	interpretation,	assessment	

of	air	pollution,	and	case	study

 

 1705	434	 อุตุนิยมวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Meteorology

  หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของวิชาอุตุนิยมวิทยา	

ความเข้าใจในเรื่องของบรรยากาศ	ความกดอากาศ	อุณหภูมิและความชื้น	

ลม	 มวลอากาศ	 ทะเลและมหาสมุทร	 การแพร่กระจายของบรรยากาศ

ท้องถิ่น	ลักษณะอากาศแปรปรวนแบบต่างๆ	 ท่ีมีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศ

ของประเทศไทย	วิธีการและการพยากรณ์อากาศ

  Concepts	and	theory	of	meterorology,	atmosphere,	

pressure,	 temperature,	moisture,	wind,	 airmass,	 sea,	 ocean,	

dispersion	and	weather	forecasting

 

 1705	441	 เทคโนโลยีการแปรรูปและการใช้ประโยชน์	 3(3-0-6)

	 	 จากของเสีย

	 	 Technology	of	Waste	Processing	and	Utilization	

  หลักการใช้ประโยชน์จากของเสีย	 กระบวนการแปรรูป 

ของเสียทางกายภาพ	 เคมี	 และชีวภาพ	และเทคโนโลยีของการน�าของเสีย

และของเหลือใช้จากชุมชน	เกษตรกรรม	และอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน	์

  Principle	of	waste	utilization,	physical	chemical	

and	biological	waste	processing,	waste	utilization	technology	

from	community,	agricultural	and	industrial	source

 

	 1705	462	 พลงังาน	การวางแผน	กบัสภาพแวดล้อมสรรสร้าง	3(3-0-6)

	 	 Energy,	Planning	and	the	Built	Environment

	 	 สภาวะด้านภมูอิากาศของเมอืง	ทฤษฎพีืน้ฐานด้านพลงังาน	

ระบบการใช้พลังงานในเมืองและภายในอาคาร	มาตรฐานและข้อก�าหนด

ด้านอาคารท่ีเกี่ยวกับพลังงาน	การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร	แบบจ�าลอง

เพือ่การออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน	แนวคดิผงัเมอืงเพือ่การอนรุกัษ์

พลังงาน	นโยบายและการวางแผนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	

	 	 Urban	climate,	basic	theories	on	energy,	systems	

of	energy	utilization	in	urban	areas	and	building,	building	codes	

and	 standards	 relating	 to	 energy,	 energy	 conservation	 in	

buildings,	 energy-efficient	building	models	 and	applications,	

concepts	of	urban	planning	for	energy	conservation,	policy	and	

planning	promoting	energy	conservation
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	 1705	463	 เทคโนโลยีพลังงานชุมชน		 3(3-0-6)

	 	 Community	Energy	Technology

 	 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล	 เทคโนโลยีการเผาถ่าน	

เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียว	 เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวมวล	

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ	 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล	 เทคโนโลยี

การผลิตไบโอดีเซล	เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเหลว	เทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย์	และระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในชุมชน	

	 	 Biomass	 technology,	 charcoal	 production	

technology,	 green	 fuel	 production	 technology,	 biomass	

gasification	technology,	biogas	technology	production,	ethanol	

production	 technology,	 biodiesel	 production	 technology,	

liquidification	technology,	solar	energy	technology,	community	

small	power	producer

 

	 1705	472	 เทคโนโลยีสะอาด	 3(3-0-6)

 	 Clean	Technology

  ล�าดับชั้นการจัดการของเสีย	นิยาม	แนวคิดและขอบเขต

การด�าเนินงานเทคโนโลยีสะอาด	 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด	

การก�าหนดขอบเขตการการประเมินเทคโนโลยีสะอาด	สมดลุมวลสารและ

พลังงาน	ขั้นตอนการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาด	การตรวจประเมิน

เทคโนโลยีสะอาด	การเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการท�าเทคโนโลยีสะอาด	

การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม	

  Hierarchy	of	waste	management,	 definition,	

concept,	 scope	 and	 advantages	 of	 clean	 technology,	 system	

boundary,	material	 and	 energy	 balance,	 clean	 technology	

auditing.	applications	of	clean	technology	in	manufacturing

 

 1705	476	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Management	Systems	and	

	 	 International	Standard	

  แนวคิดและพัฒนาการของมาตรฐานระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม	 หลักการพื้นฐานของวงจร	 PDCA	 และวิธีการ	 ประโยชน	์

ข้อก�าหนด	การบ่งช้ีประเด็นและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	การประเมิน

ความมีนัยส�าคัญและการจัดท�าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม	 การอบรมและ

การสื่อสาร	การจัดท�าเอกสารและการควบคุมบันทึก,	 การตรวจประเมิน

ภายใน	 การประเมินความไม่สอดคล้องการปฏิบัติใช้ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในกรณีศึกษา	และการขอการรับรอง

  Concepts	 and	 evolution	 of	 environmental	

management	system	(EMS)	standard	basic	principle	of	PCDA	

cycle	and	methodology,	benefits	of	implementing	the	standard,	

requirements,	 identification	 of	 environmental	 aspect	 and	 its	

impact,	 evaluation	 of	 significant	 environmental	 aspect	 and	

development	of	environmental	management	plan,	training	and	

communication,	 conformity	 assessment,	 documentation	 and	

record	control,	internal	auditing,	implementation	of	environmental	

management	case	studies	and	EMS	certification

 

 1705	481		ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Geology

  โครงสร้างของเปลือกโลก	น�้าใต้ดิน	น�้าท่วม	แผ่นดินไหว	

ภเูขาไฟระเบิด	พลงังานธรรมชาติ	การเลือ่นไหลของเปลอืกโลก	การกัดเซาะ

พังทลายของดิน	 การฝังกลบสารพิษ	 การปนเปื้อนมลพิษทางดินและน�้า	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยา	การวางแผนการใช้ที่ดิน	ธรณีวิทยา

วิศวกรรม	มีทัศนศึกษานอกสถานที่

  Earth	 crust,	 geological	 processes,	 groundwater,	

flood;	earthquakes,	volcanoes,	energy	resources,	plate	tectonics,	

soil	erosion,	waste	disposal,	soil	and	water	pollution,	land	use	

planning	and	engineering	geology,	field	studies

 

 1705	495		สิ่งแวดล้อมศึกษา		 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Education

  ความรู้เบื้องต้นทางสิ่งแวดล้อมศึกษา	 ความส�าคัญของ

การศึกษาต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	วิธีการทางสิ่งแวดล้อม	 เอกสารและ

เครื่องมืออุปกรณ์	 เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู ้ทางสิ่งแวดล้อม	

การส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส�าหรับนักเรียนและชุมชน

  Basic	 concepts	 of	 environmental	 education,	

importance	 of	 environmental	 education	 for	 environmental	

conservation,	 environmental	 methods,	 mass	 media	 and	

information	for	students	and	community

 

 1706	346	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน	 3(3-0-6)

	 	 ASEAN	Natural	Resource	and	Environment

 	 อาเซียนศึกษา	ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ	 ชีวภาพ	

สิง่แวดล้อมทางสงัคม	วฒันธรรม	ปัญหาสิง่แวดล้อม	หลกัการและแนวคดิ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กรณี

ศึกษาการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคนี้	 ข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ

นานาชาต	ิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 ASEAN	 studies,	 physical	 and	 biological	

characteristics	of	the	natural	resources	in	the	Southeast	Asia,	

socio-cultural	environment,	environmental	problems,	principles	

and	concepts	of	environmental	administration	and	management	

for	 the	 the	 Southeast	Asia,	 case	 studies	 on	 environmental	

problem	mitigations	 in	 this	 region,	 cooperative	 agreements	

among	the	Southeast	Asian	countires	and	aboard	concerning	

environmental	and	natural	resources	management
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 1706	350	 การอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า	 3(3-0-6)

	 	 Wildlife	Conservation	and	Management

 	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ ์และการจัดการสัตว ์ป ่า	

ทรพัยากรสัตว์ป่า	นเิวศวทิยาสตัว์ป่า	ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัและปัจจัยการด�ารงชวีติ	

ความหลากหลายและสถานภาพของสัตว์ป่าในประเทศไทย	ความสัมพันธ์

ระหว่างสัตว์ป่ากับภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อม	 เทคนิคการส�ารวจสัตว์ป่า	

พระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า	 และอนุสัญญาที่เก่ียวกับ 

การอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า

	 	 Principle	of	wildlife	conservation	and	management,	

Wildlife	resources,	Wildlife	ecology,	Habitat	and	living	factors,	

Diversity	and	status	of	Wildlife	in	Thailand,	Interaction	between	

wildlife	 and	 environmental	 threats,	Wildlife	 observation	

techniques,	Wildlife	 preservation	 and	 protection	 act,	 and	

Conventions	on	wildlife	conservation	and	management

 1706	351	 การจัดการลุ่มน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Watershed	Management

 	 หลักการ	 และแนวคิดต ่างๆ	 ในการจัดการลุ ่มน�้ า	

องค์ประกอบ	 และวิธีการปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ลุ ่มน�้า	 กิจกรรม 

การจัดการลุ ่มน�้า	 และการวางแผนการจัดการลุ ่มน�้าแบบผสมผสาน 

เครื่องมือและวิธีการส�ารวจลุ่มน�้า	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพลุ่มน�้า	

	 	 Principle	and	concept	of	watershed	management;	

components	 of	 and	 practical	 approaches	 in	 watershed	

management;	activities	in	watershed	management;	integrated	

watershed	management	planning;	 tools	 and	 approaches	 for	

watershed	survey;	watershed	quality	analyses

 

 1706	352	 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

	 	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 	 Natural	Resource	Management	under	the	Royal	

	 	 Initiative	of	His	Majesty	the	King	Bhumibol	

	 	 Adulyadej

 	 โลกทัง้ระบบ	ความสมัพนัธ์ของทรพัยากรในระบบของโลก	

ระบบนิเวศ	 การเสื่อมโทรมของทรัพยากร	 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	

และการบูรณาการเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตาม

แนวพระราชด�าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 The	Earth’s	system,	relationships	among	resources	

in	the	Earth’s	system;	ecology;	natural	resource	degradations;	

theory	of	sufficiency	economy;	integrations	for	natural	resources	

and	environmental	management	according	to	the	Royal	Initiative	

of	His	Majesty	 the	 King	 from	 the	 royal	 development	 study	

center

 

 1706	353	 ตัวชี้วัดทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 3(2-2-5)

	 	 Biological	indicators	of	Aquatic	Environments

 	 ความส�าคัญของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�า้	ระบบนิเวศแหล่งน�้า	

คุณภาพน�้า	 มลพิษทางน�้า	 แนวความคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางชีวภาพ	

ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ	การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 ประเภท

ของสิ่งมีชีวิตที่น�ามาใช้ในการประเมินคุณภาพน�้า	 เช่น	 แพลงก์ตอนพืช	

สัตว์หน้าดิน	ปลา	และพืชน�้า	กรณีศึกษา

	 	 Importance	 of	 aquatic	 organisms,	 freshwater	

ecosystem,	water	quality,	water	pollution,	concept	of	biological	

indicators,	 biological	 indices,	 aquatic	 environment	 quality	

monitoring,	 types	 of	 organisms	 used	 for	 water	 quality	

assessment,	such	as	phytoplankton,	benthic	invertebrates,	fish,	

aquatic	macrophytes.	Case	studies

 

 1706	354	 เศรษฐศาสตร์นิเวศ	 3(3-0-6)

	 	 Ecological	Economics

 	 ระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศ	หลักเศรษฐศาสตร์นิเวศ	

บัญชีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ผลกระทบของการผลิตและ 

การค้าท่ีมีต่อระบบนิเวศ	 ความหลากหลายทางชีวภาพและนโยบาย 

การอนรุกัษ์	เครือ่งมอืเชงินโยบายส�าหรบัการจดัการระบบนเิวศ	กรณีศกึษา

ด้านเศรษฐศาสตร์นิเวศ

	 	 Economy	 and	 ecology.	 Principle	 of	 ecogical	

economics.	Natural	 resources	and	environmental	accounting.	

Impacts	 of	 production	 and	 trade	 on	 ecological	 systems.	

Biodiversity	 and	 conservation	 policy.	 Policy	 instruments	 for	

ecological	management.	Case	study	in	ecological	economics.

 

 1706	355	 การจัดการทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม	 3(3-0-6)

	 	 Land	Degradation	Management

 	 ความหมายของการเสือ่มโทรมของทีด่นิ	ประเภทของทีด่นิ

เสื่อมโทรมและการกระจายของภูมิภาคและโลก	 หลักการประเมิน 

การเสื่อมโทรมของท่ีดินทางด้านเศรษฐศาสตร์	 แนวทางการจัดการ 

ที่ดินเสื่อมโทรม	กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเสื่อมโทรม

	 	 Definitions	of	land	degradation;	types	and	spatial	

distribution	 of	 regional-	 and	 global-scale	 land	 degradation;	

concepts	for	evaluating	land	degradation	in	economics	aspect;	

approaches	for	land	degradation	management;	case	studies	on	

land	degradation	management

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

46

 1706	356	 ระบบนิเวศการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agroecosystems 

	 	 ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับระบบเกษตรกรรม	

กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของชุมชนกับระบบนิเวศ	 ความสัมพันธ์

ของธาตุอาหารพืชกับระบบนิเวศการเกษตร	 วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 

ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศและผลกระทบต่อระบบการเกษตร 

กรณีศึกษาระบบนิเวศนาข้าว

	 	 Relationships	between	ecosystems	and	agricultural	

systems;	relationships	between	community-based	agricultural	

production	 and	 ecosystems;	 relationships	 between	 plant	

nutritional	elements	and	agroecosystems;	analyzing	problems	

on	degraded	ecosystems	and	its	impacts	on	agricultural	systems,	

cases	studies	on	rice	paddy	ecosystems

 

 1706	357	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร		3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Natural	Resources	Management

  สถานภาพปัจจุบันของทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร	

ประเภทและความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร	หลักการ

จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	ทรัพยากรพืช	ทรัพยากรน�้า	ทรัพยากรสัตว	์

ทรัพยากรป่าไม้	 ทรัพยากรพลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางการ

เกษตร

  Present	 status	 of	 agricultural	 natural	 resources,	

Types	 and	 significances	 of	 agricultural	 natural	 resources,	

Principles	 of	management	 for	 soil	 and	 land	 resources,	 plant	

resource,	water	 resource,	 animal	 resources,	 forest	 resource,	

energy	resource	and	agricultural	environment	resources

 

 1706	358	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 3(3-0-6)

	 	 Ecotourism	Development

  ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาแหล ่งท ่องเที่ยว	

การประเมนิทรพัยากรท่องเทีย่ว	การท�าแผนการตลาดของแหล่งท่องเทีย่ว

ให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละแหล่ง	 การจัดการแหล่งท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน	 การให้ชุมชนได้มีบทบาทและส่วนร่วมกับ

การพัฒนาท้องทีใ่นด้านการท่องเทีย่ว	การกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ว

สู่ชุมชน	โดยมีการศึกษานอกสถานที่และการท�ารายงาน	ฝึกปฏิบัติงาน

  Theories	and	principles	in	ecotourism	development;	

evaluating	 tourism	 resources;	 recreation	marketing	 under	

optimized	 carrying	 capacity;	 conservative	 recreation	

management	 for	 sustainability;	 public	 involvement	 and	

participation	 in	 the	 tourism	 development;	 distribution	 of	

tourism-derived	income	to	community;	field	studies,	paper	works,	

and	practicums

 

 1706	359	 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิ3(2-2-5)

	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 	 Geoinformatics	for	Natural	Resources	and	

	 	 Environmental	Management

  นิยาม	 ความหมาย	 และองค์ประกอบของเทคโนโลยี

ภมูสิารสนเทศ	การส�ารวจ	ออกแบบ	และประยกุต์ใช้ระบบก�าหนดต�าแหน่ง

บนโลก	การรับรู้จากระยะไกล	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตาม

วิเคราะห์และจ�าลองการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อประกอบในกระบวนการตัดสินใจในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 Definition, 	 meaning	 and	 components	 of	

Geoinformatics	Technology;	survey,	design	and	applications	of	

Global	Positioning	System	(GPS);	Remote	Sensing;	Geographic	

Information	System	(GIS)	for	monitoring	and	analysis	of	changes	

in	natural	 resources	and	environment	as	the	tool	 for	decision	

making	in	natural	resources	and	environmental	management

 

 1706	360	 การใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อการนันทนาการ		 3(3-0-6)

	 	 Community	Resource	Utilizations	for	Recreation

  การจัดการแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว	 ส�ารวจทรัพยากร

ของพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว	การน�าข้อมูลมาวางแผน

จดัการโครงสร้างทางด้านสาธารณปูโภค	สาธารณปูการ	การพจิารณาความ

เหมาะสมของจ�านวนนักท่องเที่ยวและการรองรับของพื้นที่ต่อจ�านวน

นักท่องเท่ียว	 และการจัดระเบียบสถานบริการต่างๆ	 ให้เป็นเขตพื้นท่ี

เหมาะสมส�าหรับนักท่องเที่ยว

  Development	of	recreation	management	strategies;	

spatial	environmental	surveys	for	potential	tourist	attractions;	

analyzing	 information	 for	 infrastructure	planning,	assessment	

optimized	number	of	tourist,	carrying	capacity	of	recreations,	

and	zoning

 

 1706	361	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Local	Wisdom	and	Sustainable	Development

  ความหมายและความส�าคัญของภูมิป ัญญาท้องถิ่น 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 แนวคิด	 รูปแบบ	 และประโยชน์ของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 หลักการและความส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 Definition	and	significance	of	local	wisdom,	type	

of	local	wisdom,	concept	model	and	usual	benefit	of	local	wisdom,	

principle	 and	 significance	 of	 sustainable	 development,	

application	 of	 local	wisdom	 for	 sustainable	 environmental	

management	 in	 community,	 case	 study	of	 local	wisdom	and	

sustainable	development
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 1706	362	 อุทกวิทยาลุ่มน�้า		 3(3-0-6)

	 	 Watershed	Hydrology

 	 อุทกวิทยาลุ ่มน�้า	 หลักปฏิบัติในการจัดการลุ ่มน�้ากับ

อุทกวิทยาลุ่มน�้า	สมบัติพื้นฐานทางอุทกวิทยาลุ่มน�้า	ความสัมพันธ์ระหว่าง

อทุกวทิยากบัการจดัการลุม่น�า้	การวเิคราะห์น�า้ฝน	แบบจ�าลองการเคลือ่นที่

ของน�้าฝน	การวิเคราะห์น�้าท่า	แบบจ�าลองปริมาณน�้าท่าสูงสุด	แบบจ�าลอง

ปริมาณน�้าท่าต่อเนื่อง	 การเคลื่อนที่ของน�้าท่าทางอุทกวิทยา	 แบบจ�าลอง 

ทางอทุกวทิยาและการวเิคราะห์ลุม่น�า้	โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการจ�าลองแบบ

ทางอุทกวิทยา

	 	 Watershed	 hydrology;	 code	 of	 practice	 in	

watershed	management	and	watershed	hydrology;	principle	of	

watershed	hydrology;	relation	between	hydrology	and	watershed	

management;	 precipitation	 analysis;	 moving-average	

precipitation	model;	surface	runoff	analysis;	cumulative	runoff	

model;	 surface	 runoff	 contimuity	model;	 hydrology	 surface	

runoff	 flow,	 hydrological	 model	 and	watershed	 analysis;	

hydrological	process	model	packaes

 

 1706	363	 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร		 3(3-0-6)

	 	 Agrotourism

 	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร	 ธุรกิจอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว	มาตรฐานการท่องเที่ยวสากล	และมาตรฐานการท่องเที่ยว

ไทย	 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 ศักยภาพของชุมชน 

ในการพัฒนาการท่องเที่ยว	 การบริหารกิจการในการเข้าชม	การเข้าร่วม

กจิกรรม	การจดัสนิค้าตามฤดกูาล	การจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร	การจัดอาหาร

ที่พักและโรงแรม	แนวทางการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน

	 	 General	 backgrounds	 on	 agriculture,	 tourism	

industrial	 business,	 international	 tourism	 standard	 and	Thai	

tourism	 standard,	 components	 of	 agrotourism,	 capability	 of	

communities	in	tourism	development,	entry	fee	management,	

activity	 participation,	 seasonal	 products	 management,	

agricultural	products	distribution,	accommodation,	 foods	and	

hotel	 management,	 approaches	 on	 sustainable	 tourism	

management	for	communities

 

 1706	364	 การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน		 3(3-0-6)

	 	 Soil	Erosion	Control

 	 กระบวนการชะล้างพังทลายของดิน	 ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ชะล้างพังทลายของดิน	 ผลกระทบของการชะล้างพังทลายของดินต่อ

ทรัพยากรอื่น	 แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน	

แบบจ�าลองการชะล้างพังทลายของดินและการน�าไปประยุกต์ใช้

	 	 Soil	erosion	processes;	factors	affecting	soil	erosion,	

effects	of	soil	erosion	on	other	resources;	soil	erosion	control;	soil	

erosion	models	and	their	applications

 

 1706	365	 การอนุรักษ์พันธุกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Conservation	Genetics

 	 แนวคิดการอนุรักษ์พันธุกรรม	 ความหลากหลายทาง

พันธุกรรม	ความส�าคัญของความหลากหลายทางพันธุกรรม	 การสูญเสีย

ความหลากหลายทางพนัธกุรรม	ววิฒันาการชาตพินัธุ	์ดชันคีวามหลากหลาย

ทางพันธุกรรม	 เครื่องหมายพันธุกรรมระดับโมเลกุล	 การระบุชนิดด้วย

เครื่องหมายระดับโมเลกุล	การจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรม

	 	 Concept	 of	 conservation	 genetics,	 genertic	

diversity,	 importance	 of	 genetic	 diversity,	 loss	 of	 genetic	

diversity,	phylogeny,	genetic	diversity	index,	molecular	genetic	

marker,	identification	using	molecular	markers,	management	of	

genetic	diversity

 

 1706	366	 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 3(3-0-6)

	 	 Marine	and	Coastal	Management	

 	 ลักษณะทางกายภาพ	 นิเวศวิทยา	 และสังคมวิทยาของ

ทรัพยากรทะเลและชายฝั ่ง	 ความส�าคัญของทรัพยากรทะเลและ

ชายฝั่ง	แนวคิดหลักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 โดย

การบูรณาการมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม	 	ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ัง	แนวทางการพัฒนา	ศกัยภาพของพืน้ที	่กรณศีกึษาทัง้ในประเทศ	

และต่างประเทศ

	 	 Physical	characteristics,	ecology	and	sociology	of	

marine	 and	 coastal	 resources;	 significance	 of	marine	 and	

coastal	resources;	principle	concepts	on	utilizations	of	marine	

and	coastal	 resources;	environmental	 impacts	on	marine	and	

coastal	 resources;	 area-based	development	 approaches;	 case	

studies	in	Thailand	and	aboard

 

 1706	367	 การจัดการคุณภาพน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Water	Quality	Management

 	 ผลกระทบของมลพิษทางน�้าผิวดิน	 (รวมท้ังน�้าจืดและ

น�า้ทะเล)	และน�า้ใต้ดนิจากกจิกรรมครวัเรอืน	เกษตรกรรม	และอตุสาหกรรม	

ทางเลือกการจัดการมลพิษทางน�้าโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมปลายท่อ	

การประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษ	 และแนวคิดการสร้างแรงจูงใจทาง

เศรษฐศาสตร	์การใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบ

คณุภาพน�า้	หลกัการประเมนิความเสีย่งจากมลพษิทางน�า้ต่อระบบนเิวศทาง

น�้าและสุขภาพ	การติดตามตรวจสอบการฟื้นตัวของระบบนิเวศทางน�้า	

	 	 Effects	of	surface	water	pollution	(both	freshwater	

and	 seawater)	 and	 groundwater	 pollution	 from	 household,	

agricultural	and	 industrial	activities;	alternative	management	

approaches	using	end-of-pipe	technologies,	pollution	prevention	

principle	and	economic-driving	scheme;	mathematical	modeling	

for	assessing	effects	of	water	pollution	on	aquatic	ecosystems	

and	human	health;	monitoring	aquatic	ecosystem	health	restoration
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 1706	368	 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3(3-0-6)

	 	 Occupational	Health	and	Safety	Administration

 	 องค์กรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	พฤติกรรม

ความปลอดภัยในการท�างาน	 การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน	 การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย 

ในระบบสากล	 การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ	 ความปลอดภัย 

เชิงระบบ	การจัดการความเสี่ยง	การจัดการและเทคโนโลยีความปลอดภัย

ในการท�างาน

	 	 Organizations	involving	in	occupational	health	and	

safety;	environmental	management	systems;	safety	behaviors	

in	working	environment;	 supervising	personal	 safety	devices	

and	 emergency	 devices;	 international	 systems	 for	 safety	

communication;	 investigating	 and	 analyzing	 accidents;	

systematic	safety;	risk	management;	safety	management	and	

technologies	in	workspaces

 

 1706	369	 การประปา	 3(2-2-5)

	 	 Water	Supply

 	 การจัดหาแหล่งน�้าดิบ	 ระบบจัดส่งน�้าดิบ	 การประเมิน

ปริมาณน�้าดิบและปริมาณความต้องการน�้าประปาคุณภาพน�้าดิบและ 

น�า้ประปา	กระบวนการผลติและปรบัปรงุคณุภาพน�า้	เช่น	กระบวนการสร้าง

และรวมตะกอน	การตกตะกอน	การกรอง	การฆ่าเชื้อ	การก�าจัดเหล็กและ

แมงกานีส	การก�าจัดความกระด้าง	การแลกเปลี่ยนไอออน	กระบวนการ

เมมเบรน	 ระบบส่งจ่ายน�้าประปา	 การประยุกต์ใช้ความรู ้ เกี่ยวกับ

กระบวนการจดัหาน�า้สะอาดและระบบประปาส�าหรบัชมุชนขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็ก	การเก็บน�้าตัวอย่างและการวิเคราะห์พารามิเตอร์บ่งชี้คุณภาพ

น�้าดิบและน�า้ประปา	

	 	 Raw	water	exploration;	 raw	water	 transmission;	

raw	water	supply	and	water	demand;	qualities	of	raw	water	and	

treated	water	for	domestic	supply;	water	treatment	processes,	

including	 coagulation,	 flocculation,	 sedimentation,	 filtration,	

disinfection,	iron	and	manganese	removals,	hardness	removal,	

ion	exchange	and	membrane	process,	etc.;	water	distribution	

system	for	small	and	large	communities;	water	samplings	and	

analyses	of	water	quality	parameters	for	raw	water	and	supplied	

water

 

 1706	370	 การออกแบบระบบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	 3(3-0-6)

	 	 Solid	Waste	and	Human	Excreta	System	Design

 	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นท่ี	 การออกแบบก่อสร้าง	

และการจัดการสถานท่ีก�าจัดมูลฝอย	การออกแบบระบบ	การควบคุม	

ตรวจสอบแก้ไข	บ�ารุงรักษาระบบบ�าบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	 	 Criteria	for	site	selection;	construction	design	and	

management	of	solid	waste	disposal	site;	system	design;	control,	

monitoring,	monitoring	 and	maintenance	 of	 solid	waste	 and	

human	excreta	treatment	systems

 

 1706	371	 กรณีศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต	 3(3-0-6)

	 	 Case	Studies	on	Life	Cycle	Assessment	

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	 :	1706	329	การประเมนิวฏัจกัรชวีติ

	 	 Prerequisite	 :	1706	329	Life	Cycle	

Assessment	

 	 การลงมือปฏิบัติวิ เคราะห ์การประเมินวัฏจักรชีวิต 

ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 ต้ังแต่ขั้นตอนก�าหนดเป้าหมายและขอบเขต 

การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม	 การประเมิน 

ผลกระทบตลอดวัฏจักรโดยใช้โปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิต 

การเทียบหน่วย	การให้น�้าหนักความส�าคัญ	และการแปลผล	

	 	 Self-practice	 in	Life	Cycle	Assessment	 (LCA)	of	

products	 or	 services,	 starting	 from	goal	 setting	 and	 scope	

identification;	life	cycle	inventory	data	collection	and	analysis;	

life	cycle	impact	assessment	using	LCA	software;	normalization;	

significance	weighting	and	interpretation

 

 1706	372	 การจัดการมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน	 3(2-2-5)

	 	 Noise	Pollution	and	Vibration	Management

 	 คุณสมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน	

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 ตัวช้ีวัดของมลพิษเสียงและ 

ความสั่นสะเทือนในสิ่งแวดล้อม	การตรวจวัดและการควบคุมมลพิษเสียง

และความสั่นสะเทือนในชุมชนและสถานประกอบการ	

	 	 Physical	properties	of	noise	and	vibration;	effects	

on	health	and	environment;	descriptors	of	noise	and	vibration	

in	the	environment;	measurements	and	controls	of	noise	pollution	

and	vibration	in	communities	and	workplaces
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 1706	373	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	3(3-0-6)

	 	 Environmental	Health	Impact	Assessment

 	 ปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพ	กิจกรรมการพัฒนากับผลกระทบ

ทางสขุภาพ	หลกัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ	มลพษิกบั

ผลกระทบต่อสุขภาพ	 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 การประเมินความเสี่ยง

ทางสุขภาพ	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	 กรณีศึกษาการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

	 	 Determinants	 of	 health;	 development	 activities	

and	health	 impacts;	principle	of	environmental	health	 impact	

assessment;	pollution	and	health	impacts;	health	risk	assessment;	

health	impact	assessment;	case	studies	on	environmental	health	

impact	assessment

 

 1706	374	 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Economics	for	Project	Appraisal

 	 โครงการและลักษณะของโครงการ	 ความสัมพันธ์ของ 

การวิเคราะห์โครงการกับการวางแผน	การวางแผนโครงการและวงจร

โครงการ	 เทคนิคการวิเคราะห์โครงการโดยทั่วไป	 การวิเคราะห์ต้นทุน 

ผลประโยชน	์การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล	การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

โครงการ	 กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมทาง

เศรษฐสังคม

	 	 Project	and	project	characteristics;,	relationships	

of	project	appraisal	and	planning;	project	planning	and	project	

cycle;	 general	 project	 appraisal	 techniques;	 cost	 –	 benefit	

analysis;	cost	effectiveness	analysis,	sensitivity	analysis;	case	

studies	 of	 environmental	project	 appraisal	 in	 socio-economic	

aspects

 

 1706	375	 การก�าหนดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและ	 3(3-0-6)

	 		 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์

	 		 Economics	Valuation	of	Natural	Resources	and	

	 	 Environment

 	 	 มูลค่าในความหมายทางเศรษฐศาสตร์	 ความล้มเหลว 

ของระบบตลาดในการก�าหนดมูลค่า	ผลประโยชน์และต้นทุนที่ผ่านและ 

ไม ่ผ ่ านระบบตลาด	 หลักการและแนวคิดในการก� าหนดมูลค ่ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เทคนิคเบื้องต้นในการก�าหนดมูลค่า

	 	 Value	 in	 economic	 context,	market	 failue	 in	

valuation,	benefit	and	cost	in	market	and	non-market	economy.	

Priciples	and	concepts	of	resources	and	environmental	valuation,	

preliminary-valuation	techniques

 

 1706	376	 การจัดการของเสียอันตราย	 3(2-2-5)

	 	 Hazardous	Waste	Management

 	 นยิามความหมายของวตัถอุนัตราย	กากอุตสาหกรรมทัว่ไป	
กากอุตสาหกรรมอันตราย	 ของเสียอันตรายจากเกษตรกรรม	 ชนิดและ
ปรมิาณ	ลกัษณะทางกายภาพและเคม	ีการจดักลุม่ของเสยี	ของเสยีทีป่นกนั
ไม ่ได ้ 	 การจัดเก็บ	 การคัดแยก	 การน�ากลับมาใช ้ประโยชน์ใหม่	
การแลกเปลี่ยนของเสีย	การขนส่ง	 การด�าเนินงานและขั้นตอนการท�างาน
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	การบ�าบัดด้วยวิธีทางกายภาพ	 วิธีทางเคมีและ 
วิธีการทางชีวภาพ	 การก�าจัดข้ันสุดท้าย	 การควบคุมมลพิษท่ีเกิดจาก 
การจัดการของเสียอันตรายและการเฝ้าระวัง
	 	 Definitions	of	hazardous	substance,	non	hazardous	
and	hazardous	industrial	waste,	agricultural	hazardous	waste,	
classification	and	quantity,	physical	and	chemical	characteristics,	
hazardous	waste	 grouping,	 incompatible	waste,	 collection,	
sorting,	 recycling,	waste	 exchange,	 transportation,	working	
procedures	with	relevant	laws,	physical	chemical	and	biological	
treatment,	final	disposal,	pollution	control	and	monitoring	
 
 1706	377	 การมีส่วนร่วมของของประชาชนและ	 3(3-0-6)

	 	 การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 Public	Participation	and	Conflict	Management	

	 	 in	Environment

	 	 ทฤษฎี	 แนวคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม	แนวโน้มและสถานการณ์ปัจจุบัน	กฎหมายและ
ข้อบังคับเก่ียวข้อง	 การบริหารจัดการ	 และเทคนิคการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กระบวนการรับฟัง	ความคิด
เห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ทฤษฎีความขัดแย้ง	
สาเหตขุองความขดัแย้งด้านสิง่แวดล้อม	ผลประโยชน์ทบัซ้อน	การวเิคราะห์
ความขัดแย้งและกลยุทธ์	 ทางเลือกและกระบวนการในการจัดการและ
ป้องกันความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม	 กระบวนการฟ้องร้อง	 การเจรจา
ต่อรอง	 การเจรจาไกล่เกลี่ย	 กรณีศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม
  Public	 participation	 theories,	 approaches	 and	
principles	of	public	participation	in	environmental	management;	
Current	 trend	and	situations,	 legal	and	regulatory	 frameworks,	
administration	 and	management,	 and	 techniques	 of	 public	
participation;	 Stakeholder	 analysis;	 Public	 hearing	 process;	
Participatory	decision-making	process;	Fundamental	principles	
for	social	and	environmental	conflicts;	Root	causes	of	environmental	
conflict;	 Rational	 for	 conflict	 management;	 Conditions	 of	
environmental	 conflict;	Conflicts	 of	 interest;	Conflict	 analysis;	
Conflict	management	strategies;	Alternatives	and	approaches	to	
managing	 and	 resolving	 environmental	 conflict;	mediation	
process;	arbitration	process;	case	studies	of	conflict	management	
practices




