
 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
สำขำวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

 
975-100 ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต  3(2-2-5) 
 Wisdom of Living  
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต 
การมีจิตสาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
Thinking, life administration and management in 
accordance with changes in Thai and global society; 
mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways 
of living, public mind and environmental conservation, 
living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy 
 
975-101 จิตวิทยำสังคม  3(3-0-6) 
 Social Psychology  
สังคมมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณาถึง
วัฒนธรรมสังคมและการจัดระเบียบสังคม วิธีการ 
ขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา  ความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการกระตุ้น 
ก า ร เ รี ยนรู้  ก า ร รั บ รู้ แ ร ง จู ง ใ จ   สติ ปั ญญาและ
ความสามารถตลอดจนการปรับตัวในการด ารงชีวิต 
Examination of human social systems and behavior 
with emphasis on cultures, societies, and social orders; 
psychological methods and procedures; basic human 
needs; human behavior regarding reinforcement, 
learning, perception, motivation, intelligence and 
ability 
 
 

975-130 วิทยำศำสตร์ระบบโลก  3(3-0-6) 
 Earth Systems Science  
หลักการวิทยาศาสตร์ของโลก ประกอบด้วย การเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลก หินหนืด/หินเหลวร้อน ภูเขาไฟ 
แผ่นดินไหว การก่อก าเนิดภูเขา โคลนถล่มและธรณี
พิบัติภัย ผืนพิภพและส่ิงแวดล้อมของโลก การอนุรักษ์
ดิน ปัญหาทางด้านน้ า พื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยา สภาวะ
อากาศและภูมิอากาศ  ช้ันบรรยากาศการแผ่รั ง สี 
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน การเปลี่ยนสถานะน้ าที่
สัมพันธ์กับสภาวะอากาศ แนวอากาศและมวลอากาศ
แผนที่สภาพอากาศ พลศาสตร์โลก ปัจจัยที่แสดงลักษณะ
ชีวนิเวศน์ การสังเคราะห์แสงและการผลิตพลังงาน
รอยเท้านิเวศน์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของ
ระบบโลกที่ประกอบด้วย บรรยากาศ มหาสมุทร ชีวภาค 
ของแข็งโลกและมนุษย์ 
Concept of earth science including the plate tectonic , 
magma/lava, volcanoes, earthquakes, and mountain 
building; mass wasting and geologic hazards; planet 
earth and its environment, soil conservation; water 
issues; basic of meteorology, weather and climate, 
atmosphere, radiation, heat islands; phase changes of 
water that related to weather, fronts and air masses, 
weather maps, dynamics earth; factors that characterize 
biomes, photosynthesis and energy production; 
ecological footprints; the interactions among the 
components of the earth System, including the 
atmosphere, oceans, biosphere, solid earth, and humans 
 
975-131 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสังคม  3(3-0-6) 
 Science, Technology and Society  



ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม  การใ ช้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหา
สังคมที่ เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
Progress in science and technology; social dynamics; 
ecosystems and environment; impacts of science and 
technology on health, environment and society; science 
and technology in social development; prevention and 
solution of social problems arisen from science and 
technology impact 
 
975-132 วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3–0–6) 
 Environmental Science  
หลักการทางด้านนิเวศวิทยา ปัญหาส่ิงแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการเพิ่มจ านวนประชากร เช่น มลพิษทางน้ า
และอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การลดลงของโอโซน 
ฝนกรด  การตัดไม้ท าลายป่า พืชสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ุ 
รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสุขภาพของมนุษย์ 
การป้องกันและการแก้ปัญหา ประ เด็นทางด้ าน
ส่ิงแวดล้อมร่วมสมัย พลังงานทางเลือกและความยั่งยืน 
Ecological principles; environmental impacts of 
population growth such as air and water pollutions, 
hazardous and solid waste, global climate change, 
ozone depletion, acid rain, deforestation, endangered 
species, their economic and human health impact, 
prevention and problem solving; conventional 
environmental issues; alternative energy and 
sustainability 
 
975-133 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน  3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟ 
ระบบจ านวนจริงและการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
คณิตศาสตร์การ เงิน และการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 
Logic and reasoning, set, function, graph, real number 
and its application for everyday life, financial 
mathematics, and data collection and analysis in 
statistics for basic decision making 
 
975-134 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม  3(3-0-6) 
 Computer: The Internet and Society 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แอพลิเคช่ัน 
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์และ
แนวโน้ม; รายการประเด็นทางสังคม โลกาภิวัตน์ ความ
เป็ น ส่ วนตั ว  ก า ร เข้ า ถึ งข้ อมู ล  ความมั่ นค งทา ง
คอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อข้อมูลระหว่าง
กา รท า ง านและสถานที่ ท า ง าน  กา รศึ กษ าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
Computer information, applications; operating systems 
and applications; the Internet and its application and 
trends; list of social issues, globalization, privacy, 
access to information, computer security, the 
transformation of work and workplace, electronic 
education 
 
975-140 ฟุตซอล  1(0-2-1) 
 Futsal  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาฟุตซอล 
Basic knowledge, rules; futsal skill practice 
 
975-141 บำสเก็ตบอล  1(0-2-1) 
 Basketball  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาบาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 



975-142 วอลเลย์บอลชำยหำด  1(0-2-1) 
 Beach Volleyball  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
Basic knowledge, rules; beach volleyball skill practice 
 
975-143 แบดมินตัน  1(0-2-1) 
 Badminton  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาแบดมินตัน 
Basic knowledge, rules; badminton skill practice 
 
975-144 ลีลำศ  1(0-2-1) 
 Social Dance  
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการเต้นลีลาศ เพลงที่ใช้ใน
การลีลาศ การฝึกปฏิบัติ 
Basic skills and courtesy in dancing, dance music, 
practice 
 
975-145 แอโรบิค  1(0-2-1) 
 Aerobics  
ความรู้เกี่ยวกับแอโรบิค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง และการฝึกปฏิบัติ 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, 
and practice 
 
975-146 โยคะ  1(0-2-1) 
 Yoga  
ความรู้ ทักษะ คุณประโยชน์จากการออกก าลังกายแบบ
โยคะ และการฝึกปฏิบัติ  
Knowledge, skills, benefits of yoga and practice 
 
975-147 เทควันโด 1(0-2-1) 
 Tae Kwon Do  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาเทควันโด 

Basic knowledge, rules, tae kwon do skill practice 
 
975-148 กำรด ำน  ำ  1(0-2-1) 
Scuba Diving  
หลักการ อุปกรณ์และวิธีการด าน้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าน้ า การวางแผน การบันทึก การแก้ปัญหาในการ
ด าน้ า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึกด าน้ า
ทั้งในสระและในทะเล 
Principles, equipment and methods for diving; science 
for diving; planning, recording and problem solving in 
diving; sample and data collecting techniques; diving 
practice in both swimming pool and sea 
 
975-149  ว่ำยน  ำ  1(0-2-1) 
 Swimming  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาว่ายน้ า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 
   
975-150 ภำษำอังกฤษเตรียมควำมพร้อม  3(1-4-4) 
 Preparatory English  
โครงสร้างทางไวยากรณ์ และค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐาน ทักษะการฟัง อ่าน และเขียนระดับพื้นฐาน
ที่พอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาบังคับภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Basic English grammatical structures and vocabulary; 
basic listening, reading and writing skills for learning 
the compulsory English courses 
หมายเหตุ ให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
สะสม 
 
975-151 กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื นฐำน 3(2-2-5) 
Fundamental English Listening and Speaking  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-150 ภาษาอังกฤษเตรียม
ความพร้อมหรือผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
พัฒน าทั กษะก ารฟั ง  แ ล ะพู ด ในหั วข้ อที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ า วัน  การฟัง เพื่อจับใจความส าคัญและ



รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่จ าเป็นส าหรับ
การส่ือสาร 
Developing listening and speaking skills based on 
topics in everyday life; listening for gist and details; 
grammar and language functions necessary for 
communicative purposes 
 
975-152 กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ  3(3-0-6) 
 พื นฐำน  
 Fundamental English Reading and Writing 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-150 ภาษาอังกฤษเตรียม
ความพร้อม หรือผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
พัฒนาทักษะการอ่าน เพิ่มพูนวงศัพท์ เรียนรู้ภาษา และ
วัฒนธรรมจากบริบทของบทอ่านที่หลากหลาย พัฒนา
ทักษะการเขียนระดับข้อความส้ันๆ 
Developing reading skills; building vocabulary; 
learning language and culture through a variety of text 
types; developing short paragraph writing skills 
 
975-200 กจิกรรมเสริมหลักสูตร  1(0-0-3) 
 Co-curricular Activities  
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์
สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็น
ทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge emphasizing 
those activities for the benefits of society and mankind   
as first priority; cultivating morals, ethics and public 
mind; team working within and/or across disciplines 
under the supervision of advisors 
   
975-230 สถิติและกำรหำค่ำท่ีเหมำะสม  3(3-0-6) 
 เบื องต้น  
 Introduction to Statistics and Optimization
  

ความหมายและประโยชน์ของสถิติ สถิติเชิงบรรยาย 
สถิติอ้างอิงตัวแปรสุ่มและการแจกแจง การประมาณและ
การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบไคส-แควร์การวิเคราะห์ 
การถอดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การหาค่าที่
เหมาะสมเบื้องต้น การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันตัว
แปรเดียว การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปร
ที่ไม่มีเงื่อนไข การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัว
แปรภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด การหาค่าที่เหมาะสมด้วย
ขั้นตอนและวิธีการพิเศษ ก าหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น 
Concept and useful of statistics, descriptive statistics, 
inferential statistics, random variable and distribution, 
estimation and hypothesis testing for means, one-way 
analysis of variance, chi-squares test, simple linear 
regression and correlation analysis, basic optimization, 
single-variable optimization, multi-variable 
optimization without constraints, multi-variable 
optimization with constraints, optimization with special 
algorithm, introduction to linear programming 
 
975-231 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื องต้น  3(2-2-5) 
 Introduction to Information Technology 
หลั ก ก า รพื้ น ฐ า น ข อ ง เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ 
องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล และ
ระบบต่ างๆที่ เกี่ ยวข้อง  โปรแกรมประยุกต์  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจและ
องค์กร จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Principles of information technology; components of 
information technology system, hardware, software, 
data collection and processing, and related systems; 
applications, application of information technology in 
business and organization; ethic issues on applying 
information technology 
975-232 สิ่งแวดล้อมศึกษำเบื องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Environmental Studies  



แนวคิดวัตถุประสงค์และหลักการของส่ิงแวดล้อมศึกษา
แนวคิดส่ิงแวดล้อมเ ชิงระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมรูปแบบของปัญหาส่ิงแวดล้อม
ทั้งเชิงกายภาพและชีวภาพซ่ึงเช่ือมโยงกับสังคมและ
เศรษฐกิจแนวทางในการจัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาซ่ึงจะ
น าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรเทาและ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Concepts, objectives, and development of 
environmental studies; system approach to 
environment; interaction between life and surroundings; 
patterns of environmental problem in both physical and 
biological aspects involved in society and economics; 
guidelines for designing environmental education 
processes, including theories and philosophy of 
environmental management that mitigate or solve 
environmental problems leading to the sustainable 
development 
 
975-233 ทะเลและวิทยำศำสตร์  3(3-0-6) 
 Science and the Sea  
สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง คลื่นลมทะเล อุณหภูมิพื้นผิวทะเล การ
เปลี่ ยนแปลงสภาพ ภูมิ อ ากาศ  ก าร เพิ่ มขึ้ นของ
ระดับน้ าทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ าในมหาสมุทร 
ทะเลกรด 
Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 
Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 
Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean 
Circulation; Ocean Acidification 
 
975-234 เคมีส ำหรับนิติวิทยำศำสตร์  3(3-0-6) 
 Chemistry for Forensic Science  
สมบัติทางเคมีของวัตถุพยานด้านนิติ วิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย สารเสพติดและวัตถุควบคุม แอลกอฮอล์ 
วัตถุระเบิด เขม่าดินปืน สารก่อเพลิงและวัสดุไหม้ไฟ 

หมึกและสี สารพิษ และลายพิมพ์นิ้วมือ รวมทั้งหลักการ
และวิธีการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น 
Chemical property of forensic science evidences 
including drugs and controlled, substances, alcohol, 
explosives, gunshot residues, ignitable liquids and fire 
debris, inks and paint, toxic substances and fingerprint; 
chemistry principle and methods for detection 
 
975-235 วิทยำศำสตร์โภชนำกำรและ  3(3-0-6) 
 พิษวิทยำ  
 Nutritional Science and Toxicology  
ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ; ภาพรวมของการย่อยอาหาร ฟังก์ช่ัน และ
เส้นทางการเผาผลาญสารอาหาร หลักการของพิษวิทยา 
และการประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร การประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพ
ต่อการสัมผัสกับสารเคมี 
A foundation of nutritional knowledge to develop a 
sustainable pattern of healthy eating; overview of 
digestion, function, and metabolism pathways of 
nutrients; the principles of toxicology and their 
applications in evaluating the safety of foods; 
evaluation of human exposure to chemicals, and 
qualitative and quantitative health risk assessment 
 
975-240 กีฬำและกำรพัฒนำบุคลิกภำพ  1(0-2-1) 
 Sport and Personal Development  
ความส าคัญของกิจกรรมกีฬาในการพัฒนาองค์กร การ
เลือกกิจกรรมกีฬา เพื่ อ สุขภาพและการปรับปรุ ง
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น าในการจัด
กิ จกรรมกีฬา  การวางแผนและจัดกิ จกรรมกีฬา 
เทคโนโลยีกับอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
The importance of sports in organizational 
development; selection of sports for health and 
personality improvement; human relation and 
leadership in sport organization; planning and 



implementing sporting activities; technology and sport 
equipment 
 
975-241 กำรจดักิจกรรมค่ำยพักแรม  1(0-2-1) 
 Camping  
องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การส ารวจ
พื้นที่ อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพัก
แรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่ายพักแรม
ประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่า
อนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับการ
พักแรม 
Organizing components, planning, site survey, 
equipment and budgeting of camping; recreational 
activities and camping; types of camping i.e. urban, 
beach, conservation forest, and special purpose 
camping; environmental conservation and camping 
 
975-242  ไอคิโด  1(0-2-1) 
 Aikido  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาไอคิโด 
Basic knowledge, rules, aikido skill practice 
 
975-250 ภำษำอังกฤษส ำหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
 English for Business  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือหรือผู้ที่
ผ่านการสอบยกเว้น 
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจทั้ง 4 ทักษะ (อ่าน ฟัง เขียน พูด) เน้นภาษาที่ใช้
ในการติดต่อธุรกิจ นับตั้งแต่การพบปะผู้คนในวงการ
ธุรกิจ การนัดหมาย การเจรจาและต่อรองทางธุรกิจ การ
อธิบายเกี่ยวกับสินค้าและลักษณะของธุรกิจ การน าชม
สถานที่ท างาน และการเสนอรายงานทางธุรกิจ 
English for business, emphasizing four language skills 
(reading, listening, writing and speaking); language 
used for business contacts, ranging from meeting 

people, making and appointment, taking about the 
company’s activities, history, structures, welcoming 
visitors, taking visitors around the premise, describing 
business issues, production process, making an 
answering, business calls and arranging business 
appointments 
 
975-251 กำรพัฒนำกำรอ่ำนและกำรเขียน  3(3-0-6) 
 Reading and Writing Development  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่าน
การสอบยกเว้น 
การพัฒนาการอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การหาความหมายของค าจากบริบท การเข้าใจโครงสร้าง
ประโยคซับซ้อน  การอ่านจับใจความและสรุปความ 
วิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์  ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การเขียนเชิง
อภิปราย การเล่าเรื่องราว 
Effective reading and writing skill development, i.e. 
deriving meaning  of words from context, 
understanding complex sentence structures; reading for 
ideas and conclusions; analysis, interpretation, 
synthesis; using punctuation; report, essay, 
argumentative and narrative writing 
 
975-252 กำรสนทนำภำษำอังกฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่าน
การสอบยกเว้น 
การฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพบปะ
และทักทาย การแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูล การ
บรรยายรูปพรรณสัณฐานของบุคคล ส่ิงของ และสถานที่ 
การรายงาน การพูดถึงความทรงจ า และความหลงลืม 
การขอร้อง การบอกทิศทาง และการบอกให้ท าตาม การ
ตรวจสอบความเข้าใจ การขอให้พูดซ้ า การให้ค าชม การ
บอกความพอใจและความไม่พอใจ การบอกความชอบ
และไม่ชอบ การบอกความต้องการและปรารถนา การ



สัญญาและบอกความตั้งใจ การเสนอความช่วยเหลือ การ
กล่าวขอบคุณ และการอนุญาต ตลอดจนการอภิปราย
ประเด็นการส่ือสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม 
Practicing conversation skills: meeting and greeting 
people; sharing news and information; describing 
people, things, and places; reporting information; 
remembering and forgetting; making requests; giving 
directions and instructions; checking understanding; 
asking for repetition; complimenting; expressing 
satisfaction and dissatisfaction, like and dislike, 
preferences, wants and desires, promises and intentions; 
offering helps; showing gratitude and appreciation; and 
giving permission; discussing cross-cultural issues 
surrounding these conversation skills and topics 
 
975-300 อำเซียนศึกษำ  3(2-2-5) 
 ASEAN Studies  
ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความ
หลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 
อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
History and development of ASEAN, diversity and 
identity of member countries, ASEAN charters, three 
pillars of ASEAN community, ASEAN in global 
context, adaptation and preparation towards the joining 
of ASEAN 
 
975-301 อำรยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 Southeast Asian Civilization  
ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาแหล่งอารยธรรม
ใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ่ อิทธิพล
และผลกระทบของชาติตะวันตกและตะวันออกที่มีผลตอ่
สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านลัทธิความเช่ือ

ศาสนา ประเพณี การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และระบบ
การปกครอง 
Background and development of society and culture in 
Southeast Asian countries with an emphasis on major 
peninsular and mainland civilizations, the influence and 
impact of Eastern and Western on Southeast Asia in 
terms of cults, beliefs, religions, traditions, education, 
society, economy, and governance 
 
975-302 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน  3(3-0-6) 
 Law in Daily Life  
ระบบกฎหมายของไทย รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
The legal system of Thailand, the constitution, civil and 
commercial law, criminal law 
 
975-303 ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
 Life Skills for Multi-cultural Living  
ปรัชญาและสุนทรียภาพแห่งชีวิต การเรียนรู้ทักษะการ
จัดการชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ก าหนดเป้าหมายชีวิตและเทคนิคการสร้างก าลังใจ การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
Philosophy and aesthetics of life; life skills for personal 
fulfillment based on sufficiency economy; positive 
attitude towards life; personality development; personal 
life goal setting; encouragement techniques towards 
oneself and others; living in a multi-cultural society 
while bearing in mind moral and ethical principles 
 
975-304 ทักษะกำรเรียนรู้และกำรแก้ปัญหำ 4(4-0-8) 
 Skills for Learning and Problem-solving 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการการเรียนรู้ 
วิธีการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การแยกแยะ
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ทักษะการคิดเชิงบวก การคิด



อย่างสร้างสรรค์และการคิดเชิงขวาง แนวทางการ
ป้องกันปัญหา ทักษะการแก้ปัญหา การประเมินผลและ
การตัดสินใจ 
Life-long learning skills; learning process; knowledge 
acquiring process; managing knowledge; distinguishing 
between opinions and facts; positive thinking; thinking 
creatively and laterally; problem-preventive measures; 
problem-solving skills; evaluating and decision-making 
 
975-350 กำรอ่ำนงำนเขียนวิชำกำรอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading English in an Academic Context 
การใช้ประโยชน์จากรูปแบบ และโครงสร้างของงาน
เขียนเชิงวิชาการ ทักษะที่จ าเป็นต่อความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการอ่าน การจดบันทึกและสรุปใจความ
ที่อ่าน 
Making use of form and structure of academic text in 
reading; essential skills in reading, notetaking and 
summarizing 
 
975-451 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 3(3-0-6) 
 Writing Academic English  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่าน
การสอบยกเว้น 
เน้นทักษะการเขียนช้ันสูงในรูปแบบต่างๆ ฝึกการเขียน
เรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหาการเขียนเชิงบรรยาย 
การเล่าเรื่องราว  การเขียนเชิงอภิปราย  การเขียนเชิง
ชักชวน  ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง  ฝึก
การเขียนรายงาน  บทคัดย่อและการเขียนโครงงานต่าง ๆ 
Advanced writing skills of different styles with 
emphasis on the vocabulary in academic context and 
formal language patterns; practicing writing essays; a 
variety of methods of paragraph development: 
description, narration, argument, and persuasion; 
effective use of punctuation; writing reports, abstracts 
and planning project outlines 
 

975-452 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสมัครงำน  3(3-0-6) 
 English for Job Application  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่าน
การสอบยกเว้น 
ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน  การสมัครงาน  
การสอบสัมภาษณ์  เน้นทักษะการเขียนและพูดในบริบท
ของการหาและสมัครงาน 
Skills, topics and language for future job applicants; 
finding jobs; applying for jobs and attending 
interviews; emphasis on writing and speaking in job-
seeking context 
 
ค าอธิบายรายวิชาเฉพาะ 
1)  กลุ่มวิชาแกน 
988–112 คณิตศำสตร์พื นฐำน 1  3(3-0-6) 
 Basic Mathematics I  
ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  
ปริพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบ
พิกัดเชิงขั้ว  
Limit and continuity; differentiation and applications; 
integration and applications; improper integrals; polar 
coordinate 
 
988-113 คณิตศำสตร์พื นฐำน 2  3(3-0-6) 
 Basic Mathematics II  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) : 988-112 
อนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง เรขาคณิตวิเคราะห์
ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาค่าเหมาะ
ที่สุด อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง
และการประยุกต์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์  
Real number series; power series; analytic geometry in 
three-dimensional space, multivariable function, 
optimal value; partial differentiation, ordinary 
differential equation and applications; differential 
vector calculus 
 



 
988-120 ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6) 
 General Physics  
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานและโมเมนตัม 
กฎโน้มถ่วงสากล กลศาสตร์ของไหล ไฟฟ้าสถิต 
สนามแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่น ทัศนศาสตร์ 
นิวเคลียร์ฟิสิกส์เบื้องต้น 
Vector, force and motion; energy and momentum; 
universal gravitational law; fluids mechanic; 
electrostatics; magnetic field; basic electronics; wave; 
optics; basic nuclear physics 
 
988-121 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ท่ัวไป  1(0-3-0) 
 General Physics Laboratory  
การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง 
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม แนะน าการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
และมาตร วัดไฟฟ้ า  สนามไฟฟ้ า  สนามแม่ เหล็ก 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แนะน าการใช้งานออสซิโลสโคป 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
Measurement of error, graph and it equation; force 
equilibrium; circular motion; introduction to electrical 
equipment and electrical meter; electric field; magnetic 
field; DC-circuit; introduction to oscilloscope; AC-
circuit 
 
988-122 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
 General Chemistry I  
โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสาร
สัมพันธ์  พันธะเคมี สมบัติของสารในสถานะของแก๊ส 
ของเหลว ของแข็ง  และสารละลาย สมดุลเคมี และ
สมดุลไอออนิก 
Atomic structure and periodic table; stoichiometry; 
chemical bonding; properties of gas, liquid, solid and 
solution; Chemical Equilibrium and Ionic Equilibria 
 
988-123 ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 

 General Chemistry Laboratory  
เครื่องตวงและความแม่น การหาค่าความเป็นกรดเบส
ของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการไทเทรต  การ
ไทเทรตหาความกระด้างของน้ า  สมบัติคอลลิเกทีฟของ
สารละลาย โครมาโทกราฟี เทอร์โมเคมี ไฟฟ้าเคมี การ
ท าคุณภาพวิเคราะห์แบบกึ่งจุลภาค 
Measuring equipment and precision; pH determination 
of solution and quantitative analysis by titration; 
hardness measurement by titration; colligative 
properties of solution; chromatography;  
thermochemistry; electrochemistry; semimicro 
qualitative analysis 
 
988-124   ชีววิทยำท่ัวไป  3(3-0-6) 
 General Biology  
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชีวเคมีเบื้องต้นในเซลล์ 
การหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซระดับเซลล์ การ
สังเคราะห์แสง เนื้อเยื่อและอวัยวะ การสืบพันธ์ุและการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ  พฤติกรรมของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ   
Cell structure and function; introduction to cell 
biochemistry; cellular respiration and gas exchange; 
photosynthesis; tissues and organs, reproduction and 
heredity; evolution; organism behaviors; biodiversity 
 
988-125 ปฏิบัติกำรชีววิทยำทั่วไป  1(0-3-0) 
 General Biology Laboratory    
การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการ
หายใจ  การถ่ายทอดพันธุกรรม  และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
Microscopy; cell structure and function; tissue; cell 
division; photosynthesis and cellular respiration;  
genetic inheritance and  biodiversity 
 
988-126 จุลชีววิทยำทั่วไป  3(3-0-6) 



 General Microbiology  
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การ
เจริญและการสืบพันธ์ุ เมตาบอลิซึม วิธีการควบคุม การ
จัดหมวดหมู่ และพันธุกรรมของจุลินทรีย์ ตลอดจน
ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร  อุตสาหกรรม   
การแพทย์และสาธารณสุข  และส่ิงแวดล้อม 
Structure and function of microbial cell, nutrition, 
growth and reproduction, metabolism, control 
techniques, classification and genetics of 
microorganisms including their significance in food, 
industry, medicine and public health, and environment 
 
988-127 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำทั่วไป  1(0-3-0) 
 General Microbiology Laboratory  
การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการก าจัดเช้ือ เทคนิค
บางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวนจุลินทรีย์ 
การศึกษาเชื้อรา การย้อมสีแบคทีเรีย การท าลายและการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 
Nutritional media preparation and sterilization; selected 
essential microbiological techniques; enumeration of 
microorganisms; study of fungi; bacterial staining; 
destruction and inhibition of microorganism growth 
 
988-129 เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
 General Chemistry II  
เคมีเทอร์โมไดนามิกส์  จลนศาสตร์  สมดุลเคมี  สมดุล
กรด-เบส  สมดุลของเกลือที่ละลายน้ าได้น้อย  ธาตุทราน
ซิซัน  ไฟฟ้าเคมี  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีที่เกี่ยวกับส่ิง
แวดล้มอ 
chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical 
equilibrium; acid-base equilibrium; complexion 
equilibrium; transition elements; electrochemistry; 
introduction to organic chemistry; Environmental 
Chemistry 
 
988-211 ระเบียบวิธีทำงสถิติ  3(3-0-6) 

 Statistical Methods  
แนวคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ การวัดค่ากลาง การวัดการ
กระจาย ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคส
แควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การประยุกต์ใช้สถิติ การฝึกวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสถิติ 
Concepts of statistics; measures of central tendency, 
measures of dispersion;  random variables and 
probability distribution; estimation; hypothesis testing; 
chi-square test, correlation, linear regression, analysis 
of variance; statistical application; practice for data 
analysis with statistical package 
 
988-221 เคมีอินทรีย์  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry  
การจ าแนกสารอินทรีย์และการเรียกช่ือ สเตอริโอเคมี 
การเตรียม ปฏิกิริยาเคมี สมบัติ  และประโยชน์ของ
สารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ซ่ึงได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอน
ชนิดอะลิฟาติกและอะโรมาติก สารออแกโนฮาโลเจน 
อัลกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิ
ลิกและอนุพัน ธ์  สาร เอมีน  สารประกอบจ าพวก
คาร์โบไฮเดรต กรดอัลฟาอะมิโน โปรตีน ลิปิด และกรด
นิวคลีอิก    
Classification of organic compounds and nomenclature; 
stereochemistry; preparations, chemical reactions, 
properties, and utilization of organic compounds, i.e. 
aliphatic and aromatic hydrocarbons, organohalogens, 
alcohols and phenols, aldehydes and ketones, 
carboxylic acids and derivatives, amines, 
carbohydrates, amino acids, proteins, lipids and nucleic 
acids 
 
988-222 ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์  1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory  



การทดลองเกี่ยวกับการเตรียม ปฏิกิริยา และสมบัติของ
สารอินทรีย ์
Experiments related to preparations, chemical reactions, 
and properties of organic compounds 
 
988-223 เคมีวิเครำะห ์  3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry  
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การ
ค านวณความเข้มข้น ความคลาดเคลื่อน ความแม่นย า 
ความเที่ยง สถิติส าหรับการวิเคราะห์ทางเคมี การเตรียม
ตัวอย่าง สเปกโทรโตเมทรี โครมาโทกราฟี การพิสูจน์
การใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 
Qualitative analysis; quantitative analysis; 
concentration calculation; error; accuracy; precision; 
statistic for analytical chemistry; sample preparation; 
spectrophotometry; chromatography; method validation 
 
988-224 ปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์  1(0-3-0) 
 Analytical Chemistry Laboratory  
หลักการพื้นฐานส าหรับการท าปฏิบัติการทางเคมี
วิเคราะห์ การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทาง
เคมีวิเคราะห์ การใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการปรับเทียบ
มาตรฐาน การไทเทรตสารประกอบเชิงซ้อน การ
ไทเทรตแบบรีดอกซ์ การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคสเปก
โทรโฟโตเมทรี  การสกัดและวิเคราะห์มลพิษใน
ส่ิงแวดล้อม 
Basic principle for analytical laboratory; glassware and 
scientific device for analytical chemistry; basic statistic 
for quantitative analysis; quantitative analysis based on 
calibration concepts; complexometric titration; redox 
titration; spectrophotometric analysis; environmental 
pollutant extraction and analysis 
 
988-225 ชีวเคม ี  3(3-0-6) 
 Biological Chemistry   

สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารชีวโมเลกุล คาร์
โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิกและโคเอนไซม์
กระบวนการเคมีของส่ิงมีชีวิตและเมตาบอลิซึมของสาร
ชีวโมเลกุลที่ส าคัญ การสร้างโปรตีนและกรดนิวคลีอิก 
กลไกการท างานและจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  
Chemical and physical properties of biological 
materials: carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids 
and coenzymes; chemistry of life processes and the 
metabolism of biologically important compounds; 
biosyntheses of nucleic acids and proteins; Mechanism 
of enzymes and enzyme kinetics 
 
988-226 ปฏิบัติกำรชีวเคมี  1(0-3-0) 
 Biological Chemistry Laboratory  
ปฏิบัติการชีวเคมีที่สอดคล้องกับวิชา 988-225 ชีวเคมี
และเรื่ องที่สนใจทาง เทคโนโลยีและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม  
Practical experiments in biochemistry relevant to 988-
225 Biochemistry and interesting topics in 
environmental technology and management 
 
2) กลุ่มวิชาชีพ                                    

2.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                          
976-392 เตรียมสหกิจศึกษำ  1(0-3-0) 
 Pre-cooperative Education  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
กระบวนการของสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
และการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม
การท างาน จิตวิทยาในการท างาน 
Concepts of cooperative education and practical 
training; process of cooperative education and practical 



training; regulations and permissions related to 
cooperative education and practical training; basic 
knowledge and techniques in job application e.g., 
company selection, writing the job application, 
interviewing; basic knowledge and techniques for 
apprentice, presentation and report writing techniques, 
personality in working place, social psychology 
 
988-241 นิเวศวิทยำเบื องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Ecology  
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์กับส่ิงแวดล้อม ห่วง
โซ่อาหาร ปิรามิดอาหาร และวัฎจักรของสารที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาทางนิ เวศ วิทยาที่ส าคัญ การจ าแนกระบบ
นิเวศวิทยา ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
Relationship between plants and animals and the 
environment; food chains, food pyramids and cycles of 
related entities; significant ecological problems; 
classification of ecosystems; related laboratory 
 
988-242 เคมีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Chemistry  
เคมี เกี่ยวกับน้ า  อากาศ ธรณีวิทยา ดินและของเสีย
อั นต ร า ย  ก า ร เ กิ ดปฏิ กิ ริ ย า เ คมี ข อ งสา รมลพิ ษ 
ลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติและสาเหตุการเกิดมลพิษ
พื้นฐานการจัดการของเสีย กลไกและปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างเฟส: ดินและน้ า น้ าและอากาศ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพิษวิทยาทางเคมี 
Chemistry of the aquatic, atmospheric, geology, soil 
and hazardous wastes; chemical reaction of pollutions; 
characteristics, properties and causes of pollutions; 
Mechanisms and phase interaction: soil and water, 
water and air; principle of waste management; 
Conservation of natural resources and its toxicological 
chemistry 
   
988-350 มลพิษทำงน  ำและกำรควบคุม   3(3-0-6) 

 Water Pollution and Its Control  
สมบัติของน้ า วัฎจักรน้ า แหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์ 
แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า ลักษณะทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพของน้ าเสีย  ผลกระทบของน้ าเสียต่อส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานคุณภาพน้ าและน้ าทิ้ง การวัดอัตราการไหลและ
การเก็บตัวอย่างน้ า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบ าบัดน้ า
เสีย การป้องกัน ควบคุม และวางแผนจัดการเกี่ยวกับ
คณุภาพน้ าและแหล่งน้ า 
Water property; water cycle; water resource and 
Utilization; source of water pollution; physical 
chemical and biological characteristics of water 
pollution; effects of water pollution; quality standard of 
water and effluent; flow measurement and water 
sampling; introduction to wastewater treatment; 
prevention controlling and management planning for 
water quality and water bodies 
 
988-351 มลพิษทำงอำกำศและกำรควบคุม 3(3-0-6) 
 Air Pollution and Its Control  
เสียงและการส่ันสะเทือน แหล่งก าเนิดและประเภทของ
มลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาและการแพร่กระจายของ
มลพิษ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 
หลักการและเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
มาตรฐานคุณภาพของอากาศ กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศ กรณีศึกษา 
Noise and vibration; sources and types of air pollution; 
meteorology and air pollution dispersion; effects of air 
pollution on human health and environment; air 
pollution monitoring, principles and technologies of 
pollution control in both particulate and gaseous forms; 
air quality standards; air pollution law; case studies 
 
988-352 เทคโนโลยีกำรจัดกำรมูลฝอย  3(3-0-6) 
 Solid Waste Management Technology  



นิยาม แหล่งที่มา ส่วนประกอบ และสมบัติของขยะมูล
ฝอย เกณฑ์การเลือก การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และ
การออกแบบสถานที่ตั้ง วิธีการที่เหมาะสมในการจัดเก็บ 
พัก แยก และขนส่ง  เทคโนโลยีการก าจัด ประเภทของ
การฝังกลบ วิธีการ การเลือกพ้ืนที่และการควบคุมการฝัง
กลบ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ เทคโนโลยี
การแปรรูปขยะโดยใช้วิธีการทางชีวภาพและเคมี การใช้
ประโยชน์จากขยะ กรณีศึกษาในพื้นที่และดูงานนอก
สถานที่ 
Definitions, sources, compositions and properties of 
solid waste and hazardous waste; selection criteria, 
economic analysis and design of station; suitable 
methods for collection, storage, separation, and 
transportation; disposal technology; landfill 
classification, method, site consideration and control; 
thermal conversion technologies; biological and 
chemical conversion technologies; utilization of solid 
waste; case studies in local area; study excursion 
 
988-353 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 1(0-3-0) 
 Environmental Technology Laboratory  
เทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อติดตามคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ดัชนี ช้ีวัดทางกายภาพ  เคมี และ
ชีวภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ 
เทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอย่าง ปฏิบัติการเฉพาะ
หน่วยพื้นฐานส าหรับการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย การดูงาน
นอกสถานที่ 
Techniques for analyzing representative samples to 
monitor environmental quality using physical, chemical 
and biological parameters, including different 
instrumental analyses; sampling and sample 
preservation techniques; fundamental unit operations in 
water and wastewater treatments; study excursion 
 
988-354 เทคโนโลยีกำรจัดกำรฟื้นฟูแหล่ง  3(3-0-6) 
 ปนเปื้อน  

 Site Remediation Management Technology 
การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ วิธีการตรวจสอบและควบคุมพ้ืนที่ปนเปื้อน 
Site remediation of contaminated areas included 
physical, chemical, biological treatments; Methods for 
investigation and site control 
 
988-355 เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์มลสำร  3(3-0-6) 

ในสิ่งแวดล้อม 
 Environmental  Pollutant Analysis  
 Technology  
ความส าคัญของการวิเคราะห์มลสารในส่ิงแวดล้อม  การ
จ าแนกประเภทมลสารที่ปนเปื้อนในส่ิงแวดล้อมทั้งใน
รูปสารอินทรีย์ ก๊าซและโลหะหนัก วิธีการเก็บตัวอย่าง 
การเตรียมตัวอย่าง เทคนิคในการวิเคราะห์ที่เหมาะกับ
ชนิดของมลสารและการประกันคุณภาพในการวิเคราะห์ 
รวมถึงการอภิปรายและถกปัญหาในรายละเอียดของ
วิธีการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ใช้ในปัจจุบัน จากข้อมูลงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ 
Significance of environmental pollutant analysis; 
classification of environmental pollutants in the form of 
organic, gas and heavy metal; method of sampling, 
sample preparation, analytical techniques suitable for 
pollutant type; quality control of analysis; discussions 
about current advanced analytical techniques from 
national and international research 
 
988-360 กฎหมำย นโยบำย และจริยธรรม 3(3-0-6) 
 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 Law, Policy and Environmental Ethics  
ภาพรวมของนโยบายและบทบาทของกฎหมาย และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านมาตรการและการบังคับใช้
เพื่อการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งจริยธรรมของบุคคลและ
องค์กรในการจัดการส่ิงแวดล้อม 



Overview of policies and roles of laws and related 
organizations in terms of regulation and enforcement 
for solving problems, prevention and management of 
the environment and natural resources at local, national, 
and international levels; individual and organizational 
ethics of in environmental management 
 
988-361 อนำมัยและควำมปลอดภัยทำง  3(3-0-6) 
 สิ่งแวดล้อม 
 Environmental Health and Safety  
ความหมาย และความส าคัญของอนามัยและความ
ปลอดภัยทางส่ิงแวดล้อม การควบคุมและจัดการสภาพ
ส่ิงแวดล้อม และสภาพการท างานให้ปราศจากมลพิษ 
ดัชนีการประเมินความปลอดภัยและมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางส่ิงแวดล้อม 
Definition and significance of environmental health and 
safety; control and management of pollution-free 
environment and workplace; environmental safety 
indicators and standards 
 
988-460 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 และสุขภำพ 
 Environmental and Health Impact  
 Assessment  
หลักการและกระบวนการของการประเมินผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ 
สังคม วัฒนธรรม และสุขอนามัย จริยธรรมส่ิงแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ 
การประเมินความเส่ียง การสร้างมาตรการป้องกันแก้ไข
และกระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ การจัดท ารายงานและเผยแพร่
ข้อมูล การพิจารณาทบทวนคุณภาพ การประเมินผล
กระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของต่างประเทศ 
กรณีศึกษา 
Principles and processes of environmental health 
impact assessment in terms of physical, biological, 

social, cultural and health aspects; environmental 
ethics; public participation in impact analysis; risk 
assessment; derivation of prevention and mitigation 
measures and impact monitoring processes; report and 
data publicizing; quality review; environmental health 
impact assessment of other counties; case study 
 
988-461 เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Economics 
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ทฤษฏี
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงความล้มเหลวของ
ระบบตลาด ผลกระทบวงนอก สินค้าสาธารณะและ
กรรมสิทธ์ิ  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์  เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการ
วางแผนและจัดการส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง 
Relationships between economy and environment; 
basic economic theories including market failure, 
externalities, public goods and property rights; cost-
benefit analysis; economic instruments for 
environmental planning and management; sufficient 
economy 
 
988-362 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์   3(2-2-5) 
 เพื่อกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 Geographic Information System for  
 Environmental management  
บทบาทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลที่ใช้ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึง ข้อมูลจากการแปลง
แผนที่กระดาษเป็นตัวเลข ภาพถ่ายทางอากาศ และ 
ภาพถ่ ายดาว เที ยม การออกแบบและการใช้งาน
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่  การสืบค้นและการแก้ไข การ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ แบบจ าลองความสูงเชิงเลข การสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิติ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศส าหรับ
การจัดการส่ิงแวดล้อม 
Roles of GIS; data for use in GIS, including data from 
map digitization, aerial photographs, and satellite 



imageries; spatial database design and use; query and 
editing; spatial analysis; digital elevation model; three-
dimensional mapping; applications of geoinformatics 
for environmental management 
 
988-380 สัมมนำด้ำนเทคโนโลยีและ  1(0-3-0) 
 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
 Technology and Environmental 
 Management Seminar 
การค้นคว้า ทบทวน วิเคราะห์ น าเสนอและร่วมอภิปราย
บทความในหัวข้อที่ทันสมัยและ น่าสนใจ ทางด้าน
เทคโนโลยี  และการจัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการ
เตรียมกรอบแนวคิดเพื่อเตรียมความพร้อม  ส าหรับ
โครงงานนักศึกษา  
Literature search, review, analysis, presentation and 
discussion on current and interesting topics on 
environmental technology and management; setting a 
framework to prepare for students’ projects 
 
988-381 ระเบียบวิธีวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Research Methodology  
แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยทางส่ิงแวดล้อม การพิจารณา
ปัญหาการวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย   การทบทวนเอกสาร
ที่ เ หม าะสม  กา รว างแผนการ วิ จั ย  ก า รก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 
เครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงร่าง
การวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  วิธีการน าเสนอ
ผลการวิจัย 
Environmental concepts and research methodology; 
identifying research problems, research topic selection, 
appropriate literature review, research planning, 
defining research objectives and scope, research 
hypothesis, research instruments, sampling techniques, 
data collection, data analysis; research proposal and 
report writing; research presentation 

988-480 โครงงำน  3(0-9-0) 
 Project 
การท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการส่ิงแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Project involving the use of technology for 
environmental management under the supervision of 
the advisors 
 
988-482 ฝึกงำน 320 ชั่วโมง 
 Practical Training  
ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐบาลต่างๆ ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง และส่งรายงาน
ผลปฏิบัติงานต่อหลักสูตร  
Student internship in industrial work, private or 
government sectors, for at least 320 hours; reporting of 
the internship outcomes 
 

2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก                            
988-356 เทคโนโลยีกำรจัดกำรน  ำเสีย  3(3-0-6) 
 Wastewater Management Technology  
กระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ใช้ในการควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการกากตะกอน มาตรฐาน 
ข้อบังคับ และกฎหมาบที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดน้ าเสีย
และน้ าทิ้ง 
Physical chemical and biological processes of 
wastewater treatment; various types of wastewater 
treatment system; parameters for operating of 
wastewater treatment system; sludge management; 
standards and related regulations for wastewater 
treatment system and effluent discharge 
   
988-357 เทคโนโลยีกำรจัดกำรมลพิษ  3(3-0-6) 
 ทำงอำกำศ 
 Air Pollution Management Technology  



สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา  การประยุกต์ข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาเพื่อน าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและ
การเคลื่อนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
ปฏิกิริยาเคมีของมลพิษทางอากาศและกลไกที่ก่อให้เกิด
สารมลพิษอากาศทุติยภูมิ ระบบและเครื่องมือในการ
ควบคุมขั้นสูง ระบบระบายอากาศและการออกแบบ 
กรณีศึกษา 
Meteorological condition; applications of 
meteorological data for predicting fate and transport of 
air pollutants in the atmosphere; mathematical model 
for air pollution management and control; chemical 
reactions of atmospheric pollutants and their 
mechanisms of secondary air pollutant formation; 
Advanced control devices and systems; Ventilation 
system and design; case study 
 
988-358 เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสีย 3(3-0-6) 
 อันตรำย  
 Hazardous Waste Management 
 Technology  
นิยาม ประเภท คุณลักษณะสมบัติและแหล่งก าเนิดของ
เ สียอันตราย  ความเป็นพิษของของเ สียอันตราย 
เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมและการขนส่ง การท าลาย
ฤทธ์ิ การก าจัด การออกแบบหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย 
การน ากลับมาใช้ใหม่ การประเมินความเสี่ยง 
Definition, types, characteristics and source of 
hazardous waste; toxicity of hazardous wastes; 
collection and transportation; detoxification and 
disposal technologies of hazardous wastes; design of 
secured landfill; recycling; risk assessment 
 
988-451 วิทยำศำสตร์ทำงทะเล  3(3-0-6) 
 Marine Science  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทะเล ชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร 
ก าเนิดของมหาสมุทร การแบ่งเขตในทะเล คุณสมบัติ

ทางเคมีและกายภาพของน้ าทะเล ตลอดจนอิทธิพลต่อ
ส่ิงมีชีวิต คลื่นและกระแสน้ า ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล 
ผลผลิตเบื้องต้น การหมุนเวียนสารอาหาร และการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางทะเล  
General knowledge about the sea, coastal and oceans; 
origin and evolution of oceans, zonation of the sea; 
physical and chemical properties of the ocean including 
effect on marine animals; wave and current, marine 
organisms, primary productivity, nutrient cycle and 
changes in the marine environment 
 
988-452 สำรมลพิษในสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Environmental Pollutant  
สารมลพิษในดิน สารมลพิษในน้ า สารมลพิษในอากาศ 
สารมลพิษชนิดใหม่  การวิ เคราะห์สารมลพิษใน
ส่ิงแวดล้อม 
Pollutant in soil;  Pollutant in water; Pollutant in air; 
Emerging environmental pollutant; Analysis of 
Environmental pollutants 
 
988-453 กำรป้องกันมลพิษและกำรน ำ  3(3-0-6) 
 ของเสียกลับมำใช้ใหม่ 
 Pollution Prevention and waste recycling 
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แนวคิดในการ
จัดการกับปัญหามลพิษที่ต้นทาง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนใน
การผลิตและจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้น แนวทางการ
ป้องกันมลพิษ ณ แหล่งก าเนิดหรือเทคโนโลยีสะะอาด
และการน าเอาของเสียที่เกิดขึ้นทั้งในรูปสารอินทรีย์
และอนินทรีย์กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
ฐานส าคัญของการจัดการระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีโคดีไซน์ หลักการของการ
ประเมินตลอดวงจรชีวิตและกรณีศึกษา 
Emerging concepts in economic and industrial 
development by emphasizing in prevention of pollution 
at source to reduce impacts on human and environment 



and reduce costs in production and waste management; 
concepts and methodology of pollution prevention at 
source and cleaner technology including recycling and 
utilization of organic and inorganic wastes leading to 
sustainable development; eco-designs; concepts of life 
cycle assessment (LCA) and case studies 
988-454 เ ค มี ส ะ อ า ดส า ห รั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ท า ง
ส่ิงแวดล้อม 
Green chemistry for environmental analysis 3(3-0-6) 
บทบาทและความส าคัญของเคมีวิเคราะห์ที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เทคนิคการเตรียมตัวอย่างสะอาด เทคนิค
การวิเคราะห์สะอาด เซนเซอร์สะอาดส าหรับการ
วิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 
Role of green chemistry for environmental analysis and 
its significant; green sample preparation; green 
analytical technique; green sensor for environmental 
analysis 
 
988-455 ชีวฟิสิกส์ส ำหรับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Biophysics  
สมบัติทางฟิสิกส์ของน้ าและตัวถูกละลายในระบบของ
ส่ิงมีชีวิต เซลล์ชีวภาพและเยื่อหุ้มเซลล์ สมบัติทางไฟฟ้า
ของเซลล์  การเคลื่อนที่ของไอออนผ่านผนังเซลล์ 
กลศาสตร์ไฟฟ้าของเซลล์ หัวข้อพิเศษ 
Physical properties of water and solute in living 
organism systems; biological cells and cell membrane; 
electrical properties of cells; movement of ions through 
cell membrane;  cell electro-mechanics of cell;  special 
topic 
 
988-456 นำโนเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Nanotechnology and Environment  
วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น วิธีการ
สังเคราะห์ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุนาโน
ชนิดต่างๆ การใช้นาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อ

การวิเคราะห์ บ าบัดมลพิษ และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
และเพื่อการจัดการทางด้านพลังงาน  กรณีศึกษา 
Introduction to nanoscience and nanotechnology; 
Fabrication methods, chemical and physical properties 
of nanomaterials; Nanotechnology and nanomaterial 
usage for analysis, treatment, and environmental 
problem solving, and for energy management; case 
studies 
 
988-457 เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 ในอุตสำหกรรม 
 Industrial Environmental Management  
 Technology  
แนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
อุตสาหกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิต การใช้
ทรัพยากร พลังงานและของเสียที่เกิดขึ้น แนวการลดและ
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีส าหรับติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีในการบ าบัดของเสียที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม  และกลยุทธ์ในการน าของเสีย
กลับมาใช้ซ้ าและหมุนเวียนใช้ใหม่ในเชิงวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร์ กฎหมายและมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม
ส าหรับอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
Concepts of environmental management for industries; 
relationship between the production process, resource 
and energy consumption, and generated waste; effective 
reduction and utilization of resources and energy; 
technologies to monitor and investigate the 
environmental quality; industrial waste treatment 
technologies;  engineering and economic strategies for 
waste reuse and recycle in engineering and economic 
aspect; environmental law and standards for industries; 
case studies 
 
988-458 นิเวศวิทยำทำงทะเล  3(3-0-6) 
 Marine Ecology  



หลักนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในทะเล
กับส่ิงแวดล้อม การถ่ายทอดพลังงานทางชีวภาพ สายใย
อาหารและก าลังผลิต แหล่งอาศัยชายฝั่งที่ส าคัญ ชะวาก
ทะเล แนวปะการัง หาด -โคลน หาดทราย หาดหิน  
การศึกษานอกสถานที่ 
Ecological principles; relationships between marine 
organisms and environment; bioenergetic transfer; food 
web and productivity; important coastal habitats; 
estuary, coral reef, mud flat, sandy beach and rocky 
shore; study excursion 
 
988-362 กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ 3(3-0-6) 
 ชำยฝ่ังทะเล 
 Coastal and Marine Resource  
 Management 
หลักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยการบูรณาการมิติทางด้านนิเวศบริการ การพัฒนา
และจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งอย่างยั่ งยืน 
ตลอดจนมิติทางด้านมลภาวะและของเสียทีส่่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
Principles of marine and coastal resources utilization by 
integrating of ecosystem services dimension; 
sustainable marine and coastal resource development 
and management; impact dimension of pollution and 
wastes on marine and coastal resources and 
participation in marine and coastal resources 
management 
 
988-363 ชุมชนกับกำรมีส่วนร่วมใน  3(3-0-6) 
 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
 Community and Participation in  
 Environmental Management  
หลักการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมของ

ชุมชนที่มี ผลต่อระดับการมี ส่วนร่วมของ ชุมชน 
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา 
Principles and procedures of community participation 
in environmental management; analysis of social, 
economic, political, cultural and environmental factors 
in the communities that affects levels of community 
participation; appropriate technologies; good 
governances and environmental management; case 
studies 
 
988-364 กำรประเมินควำมเสี่ยง   3(3-0-6) 
 ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  
 Environmental Risk Assessment  
หลักการ ความส าคัญ และวิธีการประเมินความเส่ียง การ
ประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของมนุษย์และระบบ
นิเวศ  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความ
เสี่ยง การวางแผนเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ
ลดความเสี่ยง การส่ือสารด้านความเสี่ยง กรณีศึกษา 
Principles, significance and risk assessment methods; 
risk assessment in human health and ecosystems; 
mathematical model for risk assessment; planning for 
preventive and mitigation measures; risk 
communication; case studies 
 
988-365 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 3(3-0-6) 
 และสภำวะโลกร้อน 
 Climate change and global warming  
ความหมายของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change) และสภาวะโลกร้อน 
(Global warming) ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ความเส่ียงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฎการณ์เรือนกระจก 
แหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกใน
ธรรมชาติ บัญชีก๊าซเรือนกระจก การก าหนดและด าเนิน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการ



เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก กลไกสนับสนุนการปรับตัวหรือการ
จัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศต่าง ๆ 
Overview of climate change and global warming; 
causing of climate changeว climate change risks and 
impacts; greenhouse effect; greenhouse gas source and 
sinks in natural ecosystems; greenhouse gas inventory; 
national and International cooperation and policy 
involving greenhouse gas reduction and dealing with 
the effect of global climate change; adaptation and 
mitigation options for urban and global climate change 
 
988-366 ผลิตภัณฑ์ กำรท่องเท่ียวสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Tourism Product  
แนวความคิด หลักการและทฤษฎีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง การวิเคราะห์กรอบทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองส าหรับการ
ออกแบบและการด าเนินผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่
เหมาะสม หลักการของการวางแผนและกลยุทธ์ส าหรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่ า หลักการและการ
ปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการออกแบบและการจัดการการท่องเที่ยว
ส่ิงแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษา  
Concepts, principles and theories of tourism product 
development in sensitive areas; analysis of socio-
cultural, economic and political framework for 
appropriate tourism product design and delivery; 
planning principles and management strategies for low 
impact tourism activities; ecotourism principles and 
implementation; participation of community and 
stakeholders; creative application of technology and 
local wisdom to environmental tourism design and 
management; case study 
 
988-367 กำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Environmental Health Management  
แนวคิดและหลักการอนามัยส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม มลพิษทางส่ิงแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ า 
อากาศ และดิน การประเมินความเส่ียงด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม การใช้สหวิทยาการเพื่อการประเมิน ป้องกัน 
ปรับปรุง และจัดการปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ
ในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศก าลังพัฒนา 
กรณีศึกษา  
Concepts and principles of environmental health and 
environmental management; environmental pollution 
such as pollution of the water, air, and soil; 
environmental health risk assessment; inter-disciplinary 
approaches for assessing, preventing, improving, and 
managing the major environmental health problems in 
industrialized and developing countries; case study 
 
988-368 มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 และควำมปลอดภัย 
 Environmental Management and Safety 
 Standards  
หลักการ กระบวนการ และความส าคัญของมาตรฐาน
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การช้ีบ่งและ
ประเมินประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการท างาน ขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม อนามัย และความ
ปลอดภัย  
Principles, processes, and importance of environmental 
management system and occupational health and safety 
management system standards; aspect identification of 
environmental system and safety in workplace; internal 
audit methodology; environment, health, and safety 
legislation 
 
988-369 กำรประเมินวัฏจักรชีวิตของ  3(3-0-6) 
 ผลิตภัณฑ์  



 Life Cycle Assessment of Products  
ทฤษฎีพ้ืนฐานของการประเมินวัฏจักรชีวิตวัตถุประสงค์
ของการประเมิน วัฏจักรชี วิตโครงสร้ างของการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตการก าหนดเป้าหมายและขอบเขต
การศึกษาการวิเคราะห์บัญชีรายการตลอดวัฎจักรชีวิต
การประเมินผลกระทบตลอดวัฎจักรชีวิตการคัดเลือก
กลุ่มผลกระทบ การเลือก วิธีการจ าแนกการเทียบหน่วย
การจัดกลุ่มและการให้น้ าหนักความส าคัญการแปลผล
การศึกษาการตรวจสอบถูกต้องความอ่อนไหวและความ
ไม่แน่นอนโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประเมินวัฏ
จักรชีวิตกรณีศึกษาของการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ ์
Overview and theoretical foundations of life cycle 
assessment (LCA); the purpose of LCA, LCA 
framework; goal definition and scoping; life cycle 
inventory; life cycle impact assessment: selection of 
impact categories, selection of characterization 
methods, calculation for normalization, grouping and 
weighting; improvement assessment (life cycle 
interpretation): consistency, sensitivity and uncertainty 
analysis, LCA software; case study: implementation of 
LCA for selected industry 
 
988-463 หัวข้อพิเศษ 1  3(3-0-6) 
 Special Topics I  
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา 
Selected special topics related to technology and 
environmental management under the  consent of the 
committee 
 
988-464 หัวข้อพิเศษ 2  3(3-0-6) 
 Special Topics II  

หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา 
Selected special topics related to technology and 
environmental management under the  consent of the 
committee 
 
988-483 สหกิจศึกษำ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education  
การปฏิบัติงานจริงทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และที่ปรึกษา
จากสถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอ 
ผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 
Practical experience in the area of environmental 
technology and management in a business 
establishment under supervision and guidance of the 
academic advisor or the cooperative education advisor, 
as well as the guidance of the managers of the 
establishment, report and presentation of cooperative 
education project 
 
2.3 รายวิชาบัณฑิตศึกษา                                       
978-501 ระบบสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำร 3(3-0-6) 
 แบบบูรณำกำร 
 Environmental Systems and Integrated  
 Environmental Management   
ความหมาย ประเภทและองค์ประกอบของระบบ
ส่ิงแวดล้อม ปัญหาส่ิงแวดล้อมและผลกระทบ แนวคิด
และหลักการของการจัดการส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 
พระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
กรณีศึกษาโครงการพระราชด าริ 
Definition, classification and components of 
environmental systems; environmental problems and 
their impacts; concepts and principles of integrated 
environmental management; royal duties for natural 



resource management; case study of the royal 
development projects 
 
978-502 ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 3(2-2-5) 
 สิ่งแวดล้อม  
 Geoinformatics for Environmental  
 Management  
หลักการเบื้องต้นของการรับรู้จากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบก าหนดต าแหน่งบน
โลก (GPS) ระบบพิกัดและเส้นโครงแผนที่ หลักการแผ่
รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การรับรู้จากระยะไกลของ
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ หลักการจ าแนกข้อมูลภาพ
เบื้องต้น แบบจ าลองข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การน าเข้า การแก้ไข การจัดการ และการแสดงผลข้อมูล
เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เบื้องต้น การประยุกต์ภูมิสารสารสนเทศส าหรับการ
จัดการส่ิงแวดล้อม  
Basic principles of remote sensing, Geographical 
Information Systems (GIS) and Global Positioning 
System (GPS); coordinate systems and map 
projections; electromagnetic radiation principles; 
remote sensing of the natural environment; basic 
principles of digital image classification; GIS data 
model; spatial data input, editing, management and 
display; basic of GIS data analysis; application of geo-
informatics for environmental management 
 
978-503 ระเบียบวิธีวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 และสถิติ 
 Environmental Research Methodology  
 and Statistics  
วิธีและกระบวนการในการเลือกประเด็นวิจัยด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลผล การใช้
เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัย การเขียน
และน าเสนอรายงานการวิจัย  

Methods and approaches in selecting research topic in 
environmental management technology; designing of 
quantitative and qualitative research; data collection 
and analysis; appropriate use of statistical techniques to 
the nature of the research ; report writing and 
presentation 
 
2.4 รายวิชาแบบก้าวหน้า                                    
นักศึกษาเลือกเรียนจาก 4 แขนงวิชา ได้แก่ 
2.1) เทคโนโลยีและการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
2.2) ทรัพยากรชายฝั่งและการจัดการ 
2.3) การจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.4) ภูมิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม 
 
978-511 เทคนิคกำรวิเครำะห์สำรมลพิษ  3(2-2-5) 
 Pollutant Analysis Techniques  
ความส าคัญ ความรู้เบื้องต้นและศัพท์ทางเทคนิคเกี่ยวกับ
การตรวจวัดทางด้านส่ิงแวดล้อม เทคนิคที่ใช้ในการเก็บ 
การเตรียม และการวิเคราะห์ตัวอย่างของเหลว ก๊าซและ
ของแข็งด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับชนิดของ
ตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ การควบคุมคุณภาพ
ของข้อมูล ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์
มลสาร  
Importance; fundamental concepts and technical terms 
in environmental measurement; various technique for 
sampling, preparation and analysis of liquid, gas and 
solid sample with proper instrument to obtain needed 
information; quality assurance/quality control for 
resulted data; Exampled of researches related to 
pollutant analysis techniques 
 
978-512 กำรจัดกำรขยะและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Waste Management and Technology  
นิยาม แหล่งที่มา ส่วนประกอบ และสมบัติของขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย เกณฑ์การเลือก การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์และการออกแบบสถานที่ตั้ง วิธีการที่



เหมาะสมในการจัดเก็บ พัก แยก และขนส่ง  เทคโนโลยี
การก าจัด ประเภทของการฝังกลบ วิธีการ การเลือกพื้นที่
และการควบคุมการฝังกลบ เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
จากขยะ เทคโนโลยีการแปรรูปขยะโดยใช้วิธีการทาง
ชีวภาพและเคมี การใช้ประโยชน์จากขยะ กรณีศึกษาใน
พื้นที่และดูงานนอกสถานที่ 
Definitions, sources, compositions and properties of 
solid waste and hazardous waste; selection criteria, 
economic analysis and design of station; suitable 
methods for collection, storage, separation, and 
transportation; disposal technology; landfill 
classification, method, site consideration and control; 
thermal conversion technologies; biological and 
chemical conversion technologies; utilization of solid 
waste; case studies in local area; study excursion 
 
978-513 เทคโนโลยีกำรจัดกำรน  ำทิ ง  3(3-0-6) 
 Wastewater Management Technology  
แหล่งและลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสีย มลภาวะทาง
น้ าและมาตรฐานน้ าทิ้ ง  ผลกระทบของน้ า เ สียต่อ
ส่ิงแวดล้อม หลักการและเทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าทิ้ง
ด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา หลักการและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเยื่อบาง  
Sources and properties of water and wastewater; water 
pollution; wastewater discharge standard; wastewater 
effect on environment; principle and technology of 
wastewater treatment by physical, chemical and 
biological method; principles and applications of 
membrane technology 
 
978-514 กำรประเมินและจัดกำรควำมเส่ียง 3(3-0-6) 
 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Risk Assessment and 
 Management  
ค าจ ากัดความ หลักการในการประเมินความเส่ียง 
การศึกษาการประเมินความเส่ียงอันเนื่องมาจากการใช้

สารเคมีอันตราย โดยพิจารณาผลกระทบต่อมนุษย์และ
ระบบนิเวศ การน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาหา
มาตรการป้องกันและลดความเส่ียง การมีส่วนร่วมและ
ยอมรับของชุมชนในการจัดการความเสี่ยง 
Definition and principles of risk assessment; a study of 
risk assessment from hazardous chemical use, the effect 
on human and ecosystem and use of obtained 
information to determine the prevention and mitigation 
measures; the participation and acceptance of 
community for risk management 
 
978-515 กำรประเมินผลกระทบทำง  3(3-0-6) 
 สิ่งแวดล้อมและทำงยุทธศำสตร์ 
 Environmental and Strategic Impact  
 Assessment  
หลักการและกระบวนการของการประเมินผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ 
สังคม วัฒนธรรม และสุขอนามัย การเปรียบเทียบการ
ประเมินผลกระทบทั้งสองแบบ จริยธรรมส่ิงแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ การ
ประเมินความเสี่ยง การสร้างมาตรการป้องกันแก้ไขและ
กระบวนการตรวจสอบผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม การ
จัดท ารายงานและเผยแพร่ข้อมูล การพิจารณาทบทวน
คุณภาพ กรณีศึกษา 
Principles and processes of environmental impact 
assessment and strategic impact assessment in terms of 
physical, biological, social, cultural and health aspects; 
comparison between the two types of environmental 
impact assessment; environmental ethics; community 
participation in impact analysis; risk assessment; 
derivation of prevention and mitigation measures and 
impact monitoring processes; report and data 
publicizing; quality review; case study 
 
 



978-516 กำรป้องกันมลภำวะแบบบูรณำกำร 3(3-0-6) 
 Integrated Pollution Prevention  
ค าจ ากัดความและหลักการของการป้องกันมลภาวะ การ
ส ารวจหาวิธีการต่าง ๆ ในการป้องกันมลพิษและ
จัดล าดับความส าคัญโดยอาศัยหลักการลดปริมาณของ
เสียที่แหล่งก าเนิด เช่น การใช้สารเคมีอื่นหรือวัตถุดิบ
ทดแทน การปรับปรุง  การด าเนินงาน  การบ ารุงรักษา 
เทคโนโลยีสะอาดและการน ากลับมาใช้ใหม่ ความคุ้มค่า
ของการป้องกันมลพิษเชิงเศรษฐศาสตร์ การประเมิน
ตลอดวงจรชีวิต ความยั่งยืน 
Definition and principle of pollution prevention; 
approaches to identify and prioritize opportunities 
based on the waste reduction at sources, e.g. a 
replacement of chemicals or raw material, a process 
improvement, maintenance, cleaner technology and 
reuse/ recycle; economics of pollution prevention; life 
cycle analysis; sustainability 
 
978-517 กระบวนกำรมีส่วนร่วมใน  3(3-0-6) 
 กำรจัดกำรทรัพยำกร 
 Participatory Approach in Resource  
 Management  
หลักการและความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้และ
ปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ภาคสนาม  การพัฒนาทั กษะการ เป็นผู้ น าและผู้
ประสานงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร  
Principles and importance of participatory approach in 
resource management; analysis of environmental, 
political, economic, social and cultural factors for 
participation initiation in an area; case studies on 
implementation strategies of community participation; 

learning activities of participatory processes in the 
field; development of leadership and facilitator skills  
for encouraging community participation in resource 
management 
 
978-518 นำโนเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำร 3(3-0-6) 
 สิ่งแวดล้อม 
 Nanotechnology for Environmental  
 Management  
วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น ปรากฎ
การ์ณระดับนาโน อนุภาคนาโน การศึกษาอนุภาคนาโน
โดยเครื่องไมโครสโคปและอื่น ๆ นาโนลิโทกราฟี 
เครื่องมือและระบบระดับนาโน การประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ การใช้นาโนเทคโนโลยีและ
วัสดุนาโนเพื่อการวิเคราะห์ บ าบัดมลพิษ และแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม และเพื่อการจัดการทางด้านพลังงาน 
กรณีศึกษา 
Introduction to nanoscience and nanotechnology; 
nanoscale phenomena; nanoparticles; the study of 
nanoparticle by using surface probe microscopy and 
others; nanolithography; nanoscale devices and 
systems; applications of nanotechnology; 
Nanotechnology and nanomaterial usage for analysis, 
treatment, and environmental problem solving, and for 
energy management; case studies 
 
978-519 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 3(3-0-6) 
 และกำรจัดกำรทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 Climate Change and Environmental  
 Management  
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
สภาวะโลกร้อน ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ความเส่ียงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
แหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกใน
ธรรมชาติ บัญชีก๊าซเรือนกระจก นโยบายและความ



ร่วมมือในระดับประเทศและระดับโลกที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการจัดการกับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
กลไกสนับสนุนการปรับตัวหรือการจัดการความเส่ียง
จากสภาพอากาศทั้งในระดับเมืองและระดับโลก 
Overview of climate change and global warming; 
causing of climate change; climate change risks and 
impacts; greenhouse effect; greenhouse gas source and 
sinks in nature; greenhouse gas inventory; national and 
international cooperation and policy involving 
greenhouse gas reduction and dealing with the effect of 
global climate change; adaptation and mitigation 
options for urban and global climate change 
 
978-611 กำรฟื้นฟูพื นที่ปนเปื้อน  3(3-0-6) 
 Site Remediation  
แหล่งก าเนิดและลักษณะของมลพิษทางดิน การเคลื่อนที่
และเปลี่ยนรูปของสารมลพิษไปสู่ดินและแหล่งน้ าใต้ดิน 
ชนิดปริมาณของสารมลพิษต่างๆ และการมีปฏิสัมพันธ์
กันในดิน เทคโนโลยีการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน แนว
ทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 
Sources of soil pollution; major types of contaminant 
and contaminant characteristics; contaminant 
migration; soil interactions; site remediation 
technologies; site safety and security 
 
978-612 กำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Health Management  
แนวคิดและหลักการอนามัยส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม มลพิษทางส่ิงแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ า 
อากาศ และดิน การประเมินความเส่ียงด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม การใช้สหวิทยาการเพื่อการประเมิน ป้องกัน 
ปรับปรุง และจัดการปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ
ในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศก าลังพัฒนา 
กรณีศึกษา 

Concepts and principles of environmental health and 
environmental management; environmental pollution 
such as pollution of the water, air, and soil; 
environmental health risk assessment; inter-disciplinary 
approaches for assessing, preventing, improving, and 
managing the major environmental health problems in 
industrialized and developing countries; case study 
 
978-613 มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 และควำมปลอดภัย 
 Environmental Management and Safety  
 Standards  
ส่ิงแวดล้อมและมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การช้ีบ่งและประเมินประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน ขั้นตอน
การตรวจประเมินภายใน กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อม อนามัย และความปลอดภัย 
Principles, processes; and importance of environmental 
management system and occupational health and safety 
management system standards; aspect identification of 
environmental system and safety in workplace; internal 
audit methodology; environment, health, and safety 
legislation 
 
978-614 ชีวฟิสิกส์ส ำหรับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Biophysics for Environment  
โครงสร้างพ้ืนฐานของชีวโมเลกุล หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การไหลของความร้อนและการถ่ายเทของมวลสาร  การ
ถ่ายเทความร้อนโดยการน า การพาและการแผ่รังสี  
สมบัติทางฟิสิกส์ของน้ าและตัวถูกละลายในระบบของ
ส่ิงมีชีวิต เซลล์ชีวภาพและเยื่อหุ้มเซลล์ สมบัติทางไฟฟ้า
ของเซลล์  การเคลื่อนที่ของไอออนผ่านผนังเซลล์ 
กลศาสตร์ไฟฟ้าของเซลล์ หัวข้อพิเศษ 
Basic structure of biomolecules; , fundamental heat and 
mass transfer; Heat Transfer, conduction, convection 
and radiation; physical properties of water and solute in 



living organism systems; biological cells and cell 
membrane; electrical properties of cells; movement of 
ions through cell membrane;  cell electro-mechanics of 
cell;  special topic 
 
978-615 กำรวัดกำรสังเครำะห์แสงของพืช 3(3-0-6) 
 Measuring Photosynthesis in Plants  
โครงสร้าง กลไก หน้าที่ของเซลล์พืช กระบวนการขน
ส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การหายใจ การสังเคราะห์แสง 
รูปแบบโครงสร้าง และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช 
การเจริญและการเติบโต การออกดอก การงอกของเมล็ด 
การเจริญของต้นอ่อน ฮอร์โมนพืช การตอบสนองของ
พืชต่อส่ิงแวดล้อม ดินและธาตุอาหาร การเคลื่อนที่
ของน ้าและสารละลาย 
Structure and function of plant cells; Membrane 
transport Respiration; photosynthesis Form and 
function of plant Plant growth and development; 
Flowering Seed germination; Seedling development 
;Plant hormones Responses of plants to the 
environments; Soils and plant nutrition Movement of 
water and solutes 
 
978-521 นิเวศวิทยำทำงทะเลขั นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Marine Ecology  
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศทางทะเล 
ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิ เวศและความสัมพันธ์กับสภาพส่ิงแวดล้อม การ
วิเคราะห์และการจ าลองแบบสายใยอาหารในทะเล การ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศจากการเปลี่ยนแปลงโดยกิจกรรมของ
มนุษย์  
Components and structure of marine ecosystem; 
biological and physical resources in marine ecosystem 
and coastal system; relationships between organisms in 
the ecosystem and relationships with environmental 

status; analysis and modeling of marine and estuarine 
food webs; utilization of marine and coastal resources; 
impacts on ecosystem from changes by human 
activities 
 
978-522 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 3(3-0-6) 
 ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์ 
 Marine Biodiversity and Conservation  
องค์ประกอบ บทบาทและความส าคัญของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ชีวภูมิศาสตร์ 
ระดับและการกระจายของความหลากหลายทางชีวภาพ 
วิธีการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวบ่งช้ีวัด
ทางชีวภาพ ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ีวัดทางชีวภาพ
และระบบนิเวศทางทะเล เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิจยั
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ  ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพจากกิจกรรมของมนุษย์ วิธีการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
Components, roles and importance of marine ecosystem 
and biodiversity; biogeography; levels and distribution 
of biodiversity; methods of biodiversity assessment; 
biological indicators; links between biological 
indicators and marine ecosystem; new technology in 
biological indicator research; impacts of changes in 
biodiversity from human activities; approaches to 
conservation and biodiversity protection 
 
978-523 กำรจัดกำรพื นที่คุ้มครองทำงทะเล 3(3-0-6) 
 และชำยฝ่ัง  
 Marine and Coastal Protected Area 
 Management  
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลแบบสากลและรูปแบบของพื้นที่
คุ้มครองของประเทศไทย ระบบการจัดการและประเด็น
ปัญหา การวางแผนและจัดการการอนุรักษ์ภายในและ
ภายนอกพื้นที่คุ้มครอง การบูรณาการการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากร กลยุทธ์การอนุรักษ์แบบชุมชนมีส่วน



ร่วม แนวโน้มและวิธีการใหม่ๆ เช่น การใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศประกอบการแบ่งพื้นที่ (zoning) และการท า
แผนที่ (mapping) เพื่อการจัดการพื้นที่คุ้มครอง การใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ 
Roles and importance of marine and coastal protected 
areas; classification of marine protected area in both 
international and national levels; management system 
and issues; planning and management of conservation 
inside and outside protected areas; integrated 
conservation and resource use, community-based 
conservation strategies, new trends and methods such 
as Geo-informatics-aided zoning and mapping for 
protected area management; application of community 
participation in the management of the areas 
   
978-524 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำงทะเล  3(3-0-6) 
 และชำยฝ่ังแบบบูรณำกำร 
 Integrated Marine and Coastal Zone  
 Management  
ความส าคัญของพื้นที่ชายฝั่งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และความเชื่อมโยง
กับวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร 
ระบบนิเวศชายฝั่งและรูปแบบการจัดการ ระบบสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมและ
การวางแผนพัฒนาอย่ างยั่ ง ยืน ในระดับท้ องถิ่ น 
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ วิธีการ
และเครื่องมือในการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว 
The importance of coastal zone in terms of socio-
economic, cultural and environmental resources; the 
linkages between these contexts to the evolution of 
resource use and management; coastal ecosystems and 
management models; socio-economic and cultural 
systems; environmental agreements and arrangement 
for sustainable development at local, national, regional 

and international levels; methodologies and tools for 
coastal zone management; strategic planning for 
sustainable and effective implementation 
 
978-525 มลพิษทำงทะเล  3(3-0-6) 
 Marine Pollution  
การจ าแนกแหล่งก าเนิดของมลพิษสารอินทรีย์ทางทะเล 
การเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปของสารมลพิษ การวิเคราะห์
เชิงคุณภาพและปริมาณ การกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลา 
แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ 
Sources of marine organic pollution; fate and transport; 
qualitative and quantitative analysis; spatial and 
temporal Distribution; prevention and mitigation 
strategy 
 
978-531 หลักกำรกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Tourism Principles  
แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคในการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การ
วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่ างๆ  ทางด้าน
เศรษฐกิจ  การเมือง สังคม กายภาพ องค์กร และ
ส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและการจัดการการ
ท่อง เที่ ยว การ วิ เคราะห์ผู้ มี ส่วนได้ ส่ วนเ สีย  การ
สังเคราะห์วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรณีศึกษาและ
หัวข้ออภิปรายจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ 
Concepts and principles of sustainable tourism; 
theories, processes, techniques in tourism planning and 
development with lower environmental impacts; 
relationship analysis of economic, political, social, 
physical, institutional and environmental factors; 
tourism planning and management; stakeholder 
analysis; derivation of conflict resolution approach; 
case studies and discussion topics from real situations 
in the area 
 



978-532 กำรจัดกำรผลกระทบกำรท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
 Tourism Impact Management  
 แนวความคิด หลักการและทฤษฎีผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว การวิเคราะห์ขีดจ ากัด  การรองรับทางด้านต่าง 
ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม การ
ทบทวนกรอบทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถของพื้นที่ในการทนทานและ
ฟื้ น ตั ว ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง จ า กก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับขีดจ ากัดการ
รองรับทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทิศทางการบริการ
และการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการจัดการกลยุทธ์และ
เครื่องมือส าหรับการตัดสินใจและการจัดการผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการของการ
วางแผนและกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดิน/โคลน
ถล่ม การก่อวินาศกรรม แผ่นดินไหว สึนามิ ภัยแล้ง และ
โรคระบาด ระบบเตือนภัย การฟื้นฟูหลัง ภัยพิบัติ 
กรณีศึกษา 
Concepts, principles and theories of tourism impacts; 
analysis of carrying capacities in terms of natural 
resources, society and culture; review of socio-cultural, 
economic and political frameworks influencing area 
resistance and resilience to changes from tourism; 
relationship between tourism and natural and 
environmental carrying capacity; trends in tourism 
service and business management and impacts on 
natural resources; management policy, strategies and 
tools for effective decision making and management of 
tourism impacts; tourism planning principles and 
management strategies in response to disaster such as 
flooding, storm, landslide, terrorist attack, earthquake, 
tsunami, drought and pandemic; warning system; 
restoration after the disaster; case study 
 
 

978-533 กำรจัดกำรกระบวนกำรชำยฝ่ัง  3(3-0-6) 
 ของกำรท่องเท่ียว 
 Coastal Process Management of Tourism 
หลักการและทฤษฎีการจัดการชายฝั่ง การวิเคราะห์
กระบวนการชายฝั่ง ปรากฏการณ์ทางกายภาพและ
ชีววิทยาและผลต่อเนื่องส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการ
พื้นที่และทรัพยากรชายฝั่งส าหรับการวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา  
Principles and theories of coastal management; analysis 
of coastal processes, physical and biological 
phenomena and their implications for tourism 
management; applications of geoinformatics 
technology in coastal zone and coastal resource 
management for tourism planning and management; 
case study 
   
978-534 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
 สิ่งแวดล้อม 
 Environmental Tourism Product  
 Development  
แนวความคิด หลักการและทฤษฎีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวในพื้นที่เปราะบาง การวิเคราะห์กรอบทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองส าหรับการ
ออกแบบและด าเนินการผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่
เหมาะสม หลักการของการวางแผนและกลยุทธ์ส าหรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่ า หลักการและการ
ปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการออกแบบและจัดการการท่องเที่ ยว
ส่ิงแวดลอ้มอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษา 
Concepts principles and theories of tourism product 
development in sensitive areas; analysis of socio-
cultural, economic and political frameworks for 
appropriate tourism product design and delivery; 
planning principles and management strategies for low 



impact tourism activities; ecotourism principles and 
implementation; participation of community and 
stakeholders; creative application of technology and 
local wisdom to environmental tourism design and 
management; case study 
 
978-535 กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
 Ecotourism  
หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน บทบาทและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น 
Principles of sustainable ecotourism; roles and 
participations of community for regional ecotourism 
management; regional ecotourism development 
 
978-541 ระบบก ำหนดต ำแหน่งบนโลก  3(2-2-5) 
 Global Positioning System  
ระบบพิกัดและเวลา การเคลื่อนที่ ในวงโคจรของ
ดาวเทียม ค่าต่าง ๆ ที่สังเกตได้ด้วยจีพีเอส ขั้นตอนการ
ประมาณค่า ส่ือที่ใช้ในการเดินทาง แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของค่าต่าง ๆ ที่สังเกตได้ด้วยจีพีเอส วิธีการ
ด าเนินการกับข้อมูลจีพีเอส การน าไปใช้และตัวอย่าง
ของการวิเคราะห์ข้อมูลจีพีเอส ปฏิบัติการ 
Coordinate and time systems; satellite orbital motions, 
GPS observables; estimation procedures; propagation 
medium; mathematical model of GPS observables; 
methods of processing GPS data; applications and 
examples of GPS data analysis, laboratory 
 
978-542 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ขั นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Geographic Information  
 System  
แบบจ าลองข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเวกเตอร์และราสเตอร์  การจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์พื้นผิว การประมาณค่าในช่วง การวิเคราะห์
โครงข่ายส่ิงอ านวยความสะดวก แบบจ าลองและการ
สร้างแบบจ าลองทาง GIS การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที่และการจัดการด้านต่างๆ การฝึกปฏิบัติและท า
โครงการ 
GIS data model; GIS raster and vector-based analyses; 
spatial database and relational database management; 
surface analysis; interpolation, and facility network 
analysis; GIS models and modeling; application of 
geographic information system in spatial data analysis 
and management; Laborator and projects required 
 
978-543 กำรรับรู้จำกระยะไกลขั นสูง  3(2-2-5) 
 Advance Remote Sensing  
หลักการของการรับรู้ ระยะไกลและการแผ่ รั ง สี
แม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์จับภาพถ่าย ข้อมูลดิจิตอล การ
แปลความหมายของภาพ ด าว เที ยมส ารวจโลก 
ไมโครเวฟแบบแอคทีฟ ไลดาร์ การแผ่รังสีความร้อน 
การ วิ เคราะห์รูปดิจิตอล การใช้งานของการรับรู้
ระยะไกล การฝึกปฏิบัติการ 
Principles of remote sensing and electromagnetic 
radiation; photographic sensors; digital data; image 
interpretation; earth observation satellites; active 
microwave; Lidar; thermal radiation; digital image 
analysis; remote sensing applications; laboratory 
 
978-544 กำรจ ำแนกข้อมูลภำพเชิงเลขและ 3(2-2-5) 
 กำรวิเครำะห์ 
 Digital Image Classification and Analysis 
หลักการจ าแนกภาพเชิงเลข การประมวลผลเบื้องต้นใน
การประมวลผลภาพเชิงเลข การเน้นความคมชัดของภาพ 
ขั้นตอนการสกัดสารสนเทศเฉพาะเรื่อง แบบแผนการ
จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน เทคนิค
ขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการจ าแนกข้อมูลภาพเชิงเลข การ
จ าแนกแบบไม่ก ากับดูแล การจ าแนกแบบก ากับดูแล 



ก า ร จ า แ น ก แบบผสมผส าน  ก า ร จ า แ น ก แบบ
ปัญญาประดิษฐ์  
Principles of digital image classification; preprocessing 
in digital image processing; Image enhancement; step 
of thematic information extraction; advanced 
technology in digital Image classification; unsupervised 
classification; supervised classification; hybrid 
classification; artificial intelligence classification 
978-545 การประมวลผลภาพดิ จิ ตอลส าหรับ ภูมิ
สารสนเทศ 
Digital Image Processing for Geoinformatics 3(2-2-5) 
ระบบการมองเห็นของมนุษย์ กล้องและการสร้างภาพ 
การสุ่มและการควอนไทซ์ภาพ การปรับปรุงภาพใน
โดเมนของพื้นที่และความถี่ การออกแบบตัวกรอง การ
ซ่อมคืนสภาพภาพ การเข้ารหัสและการการบีบอัดภาพ 
การประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน การประมวลผลภาพสี 
การแบ่งส่วนภาพ การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ การจ าแนก 
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในงานด้านการ
ส ารวจระยะไกล 
Human visual system; cameras and image formation; 
image sampling and quantization; spatial- and 
frequency-domain image enhancement; filter design; 
image restoration; image coding and compression; 
morphological image processing; color image 
processing; image segmentation; image reconstruction; 
classification;  application for remote sensing 
 
978-546 กำรวิเครำะห์กำรตัดสินใจเชิงพื นที่ 3(2-2-5) 
 แบบหลำยเกณฑ์ 
 Spatial Multi-Criteria Decision Analysis 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์และการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ 
การประเมินหลักเกณฑ์ ข้อจ ากัดและทางเลือกในการ
ตัดสินใจ การให้ค่าถ่วงน้ าหนักหลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์การ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงพื้นที่  

Geographic Information System for decision making; 
multiple-criteria decision analysis; evaluation criteria 
decision alternatives and constrains; criteria weighting; 
decision rules; sensitivity analysis; spatial decision 
support system 
 
978-547 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื นที่ 3(2-2-5) 
 และกำรสร้ำงแบบจ ำลองระบบสำรสนเทศ 
 ภูมิศำสตร์  
 Spatial Data Analysis and GIS Modeling 
หลักการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การน าเข้าข้อมูล
และการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที่  การวิเคราะห์แบบจ าลองทางอุทกศาสตร์ การ
วิเคราะห์โครงข่าย การสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่
ภูมิศาสตร์ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส าหรับสร้างแบบจ าลองส่ิงแวดล้อม 
Principle of spatial data analysis; importing data and 
creating a spatial database; spatial data analysis; 
hydrology model analysis; network analysis; geospatial 
modeling; applications of GIS for environmental 
modeling 
 
978-548 ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร  3(2-2-5) 
 พิบัติภัย   
 Spatial Data Analysis and GIS Modeling 
การน าเข้าข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ความ
ไม่แน่นอนของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่  การวิเคราะห์ลักษณะภูมิ
ประเทศและแบบจ าลองทางอุทกศาสตร์ การวิเคราะห์
โครงข่าย การสร้างแบบจ าลองระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส าหรับสร้างแบบจ าลองส่ิงแวดล้อม 
Importing data and creating a spatial database; 
uncertainty of Geographic Information System (GIS) 
data; spatial data analysis; terrain analysis and 



hydrology model; network analysis; GIS modeling; 
applications of GIS for environmental modeling 
 
978-549 กำรวิเครำะห์เชิงพื นที่เพื่อกำรจัดกำร 3(2-2-5) 
 ปัญหำสิ่งแวดล้อม  
 Spatial Analysis for Environmental 
 Problem Management  
ขนาดและการกระจายของปัญหาส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
การคัดเลือกข้อมูลตามลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมเชิง
พื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อบ่งจ าแนกปัญหา
ส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในการวิเคราะห์ปัญหาส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ 
Scale and distribution of spatial environmental 
problem, data selection according to spatial 
environmental problem, spatial data analysis for 
identifying environmental problem, application of GIS 
for spatial environmental problem analyzing 
 
978-641 ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ  3(3-0-6) 
 เพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
 Decision Support System for  
 Environmental Management  
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ และการออกแบบระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ ระบบผู้เช่ียวชาญ การ
ประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบ
สารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
Principle, concepts, components, and design of spatial 
decision support system, expert system, application of 
decision support system and information system for 
natural resources and environmental management 
 
978-642 กำรเขียนโปรแกรมเชิงพื นที่บนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web-based Geospatial Programming  
การเขียนโปรแกรม การออกแบบภาษาโปรแกรม การ
สร้างกระบวนการท างานของโปรแกรมเชิงตรรกะและ

ทวนซ้ า การออกแบบและการวิเคราะห์เชิงวัตถุ ภาษา
โปรแกรม Visual Basic การเขียนโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดท าและประยุกต์ใช้แผนที่
บนเว็บและการพัฒนาการบริการ GIS ผ่านเว็บ 
Computer programming; programming language 
design; construction of logical and iterative program 
flows; object-oriented analysis and design; visual basic 
programming languages; Geographic Information 
System programming; web-based programming for 
environmental management; customizing webbased 
mapping applications and development of distributed 
web services for GIS 
   
978-643 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลเชิงพื นที่ด้ำน 3(2-2-5) 
 สิ่งแวดล้อม 
 Spatial Environmental Database 
 Management  
ระบบการจัดการฐานข้อมูล คุณลักษณะของข้อมูลเชิง
พื้นที่ การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ แบบจ าลองเชิงตรรกะ
และการสืบค้นข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล วิธีการ
และภาษาในการจัดการข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ บนเว็บส าหรับการจัดการระบบฐานข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อม แนวโน้มในอนาคตในการจัดการฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ด้านส่ิงแวดล้อม 
Database  management  system,  characteristics of 
spatial data,  representation of spatial objects,  logical 
models and queries,  databases  design,  approaches and 
manipulation language in spatial data management, 
web-based applications development for environmental 
database system management, future trend in 
environmental spatial database management 
 
978-644 กำรประเมินและกำรวำงแผน   3(3-0-6) 
 กำรใช้ท่ีดิน 
 Land Evaluation and Planning  



ทรัพยากรที่ดินและหลักการใช้ที่ดิน หลักการวางแผน
การใช้ที่ดิน แนวคิดการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ขั้นตอนใน
การวางแผนการใช้ที่ดิน ประเมินที่ดิน ดัชนีช้ีวัดคุณภาพ
ที่ดิน การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน การระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินที่ดินและวางแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
Land resources and principle of land use; principle of 
land use planning; concept of sustainable land use; 
procedures of land uses planning; land evaluations; land 
quality indicators; land suitability evaluation; 
application of Geographic Information System (GIS) 
for land evaluation and land use planning 
 
978-551 หัวข้อพิเศษส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 1 3(3-0-6) 
 Special Topics for Graduate Studies I  
 หัวข้อศึกษาตามความสนใจของผู้ เรียนภายใต้การ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก การ
ท ากรณีศึกษา การแสดงผลการศึกษาในรูปแบบของ
รายงานอย่างละเอียดและการสัมมนา 
 Selected topics of student interest under close 
supervision of the advisor; in-dept research, case 
studies and presentation of the study in forms of 
detailed report and seminar 
978-552 หัวข้อพิเศษส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 2 3(3-0-6) 
 Special Topics for Graduate Studies II  
 หัวข้อศึกษาตามความสนใจของผู้ เรียนภายใต้การ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก การ
ท ากรณีศึกษา การแสดงผลการศึกษาในรูปแบบของ
รายงานอย่างละเอียดและการสัมมนา 
Selected topics of student interest under close 
supervision of the advisor; in-dept research, case 
studies and presentation of the study in forms of 
detailed report and seminar 
 
2.5 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

978-602 วิทยำนิพนธ์ 18(0-54-0) 

 Thesis   
การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ การวางแผน การ
ด าเนินการ การเขียนรายงาน และวิเคราะห์ผลการวิจัย
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาทักษะชั้นสูงภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Research into environmental management with 
assistance of creative technology and innovation; 
planning, conducting, writing and reporting findings 
and critical analysis of the results of the research in 
order to construct new bodies of knowledge or develop 
advanced skills under the supervision of thesis advisors 
 

3) รายวิชาเลือกเสรี   
975-330 กำรเพำะเลี ยงปลำสวยงำม  3(2-3-4) 
 Aquarium Fish Culture  
ความส าคัญและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม สถานที่ อาหาร การดูแลรักษาตู้เลี้ยงปลา การจัด
ตู้ปลา โรคพยาธิและการป้องกันรักษา วัสดุอุปกรณ์ใน
การเพราะเลี้ยงปลาสวยงาม 
Importance and benefits of aquarium fish culture; place; 
food; maintenance; fish tank; arrangement of fish tank; 
parasites and protection; materials for aquarium fish 
culture 
 
975-331 กำรเพำะเลี ยงหอยทะเล  3(2-3-4) 
 Marine Molluse Culture  
ชีวประวัติของหอยที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น 
หอยมุก หอยนางรม หอยเป่าฮ้ือและหอยหวาน วิธีการ
เพาะเลี้ยง วิธีการเพาะฟักตัวอ่อน การรบรวมตัวอ่อนตาม
ธรรมชาติ การเลือกท าเลส าหรับที่เพาะฟักและแหล่ง
เลี้ยง วิธีการเก็บเกี่ยวและเทคนิคการท าความสะอาด 
ปฏิบัติการในฟาร์มหอยมุก หอยเป่าฮ้ือและหอยหวาน 
ค าศัพท์และสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า หลักการเบื้องต้นของ
ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า พลังงานทดแทน 



เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า การตรวจสอบ
และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
Glossary and symbols of electricity; principle of 
electricity; instrument and equipment of electricity; 
renewable energy; electric economic; electricity 
protection; checking and fixing of electricity equipment 
 
975-334 ชุมชนสีเขียว  3(2-2-5) 
  Green Community   
การประเมินปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันและการ
ประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาและการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างจิตส านึกและการ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมที่อยู่ในชุมชน 
Evaluation of modern environmental problem and 
codification of a related key knowledge; environmental 
problem solving and conservation in the community; 
creation of environmental awareness and responsibility 
in the community for managing of pictures’ 
components; decoration programs and other related 
special processes 
  

Biography of economically important mollusk such as 
pearl oysters, oysters, abalones and Spotted Babylon; 
larva culture; hatchery of larva; collection natural larva; 
selection of location for hatchery and culture; 
harvesting and techniques for cleaning; practicing in 
pearl oysters, abalones and Spotted Babylon farms 
 
975-332 กำรถ่ำยภำพ  3(2-3-4) 

Photography 
การใช้งานของกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นของกล้องดิจิตอล การจัดองค์ประกอบภาพและ
พื้นฐานด้านศิลปะในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 
โปรแกรมการตกแต่งและกระบวนการพิเศษอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
Basic components and properties, and usage of digital 
cameras and other necessary tools; management of 
pictures’ components and basic art 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

975-333 ไฟฟ้ำในชีวิตประจ ำวัน 
 Electricity in Daily Life  3(2-3-4) 
 


