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ค าอธิบายรายวิชา 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
820-500                                            3(3-0-6) 
การประเมินสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Assessment) 
 หลักการและแนวคิดของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ วิธีที่ ใช้ในการ
ประเมินผล มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้อง การ
จัดท ารายงาน กรณีศึกษาและการศึกษาดูงานภาคสนาม 
 Principles and concepts of strategic envi-
ronmental assessment (SEA),  environmental im-
pact assessment (EIA) and health impact assess-
ment (HIA); assessment methodology; mitigation 
and monitoring measures; regulations and policies 
relating to environmental assessment; report pro-
duction; case studies and field trip 
 
820-501                                             3(3-0-6) 
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Environmental Management) 
 หลักการ วิวัฒนาการ พัฒนาการและแนวโน้ม
ของแนวคิด แนวปฏิบัติ วิธีการและเครื่องมือด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการเชิงระบบ ความ
จ าเป็นของพหุศาสตร์และการบูรณาการสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและการปรับตัว จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ตัวแบบประเด็นอุบัติใหม่และความท้า
ทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในทศวรรษหน้า  
 Principles, evolution, advancement and 
trends in environmental management; practices, 
approaches and tools; principles and systems 
approach to environmental management; the 
needs for multidisciplinary and integrative ap-
proaches toward sustainable development and 
adaptation; ethics and good governance for envi-
ronmental management; models, emerging is-
sues and challenges in environmental manage-
ment for the next decade 
 
820-502                                             3(3-0-6) 
วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Research Methodology) 

 กระบวนการวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การตั้ง
ค าถามวิจัยและสมมติ ฐาน การทบทวนเอกสาร การ
ออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียน
รายงานผลการวิจัย การประเมินคุณค่า และการวิจารณ์
งานวิจัย จรรยาบรรณของการวิจัย 
 Environmental research process; formu-
lating research questions and hypotheses; litera-
ture reviews; quantitative and qualitative re-
search designs; constructing and verifying the 
quality of research tools; data collection, data 
analysis and interpretation; writing reports; evalu-
ation and critical appraisal; research ethics 
 
820-503                                              3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 1  
(Special Topics in Environmental Management 
I) 
 ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวข้องกับทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน 
 Current interests concerning natural         
resources and environment 
 
820-504                                              3(3-0-6) 
หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 
(Special Topics in Environmental Management 
II) 

ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวข้องกับทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน 

Current interests concerning natural        
resources and environment 
 
820-505                                              1(0-2-1) 
สัมมนา 1 
(Seminar I)  

การน าเสนอผลการศึ กษา วิ เคราะห์  ร่ วม
อภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประเด็นปัญหาที่ เป็น
ปัจจุบันทางด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวข้อง
กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  และน าเสนอ
กรอบแนวคิดและ/หรือร่างโครงการวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา  
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  Presentation, analysis and discussion of 
interesting and current topics in environment and 
presentation of conceptual framework and/or 
thesis proposal 
 
820-506                                              1(0-2-1) 
สัมมนา 2 
(Seminar II)  
 การน าเสนอผลการศึ กษา วิ เคราะห์  ร่ วม
อภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประเด็นปัญหาที่ เป็น
ปัจจุบันทางด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวข้อง
กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  และน าเสนอ
กรอบแนวคิดและ/หรือร่างโครงการวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 
  Presentation, analysis and discussion of 
interesting and current topics in environment and 
presentation of conceptual framework and/or 
thesis proposal 
 
825-500                                              3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์นิเวศและสิ่งแวดล้อม 
(Ecological and Environmental Economics) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม คุณค่าความส าคัญของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
เทคนิควิธีการในการประเมินมูลค่ าระบบนิ เวศและ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กับ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เป็นประเด็นส าคัญในปัจจุบัน เช่น บริการทางระบบนิเวศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นโยบาย มาตรการและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้
ใน การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น คาร์บอนเครดิต การจ่าย
ค่าตอบแทนบริการระบบนิเวศ 
 Relationship between economics and 
ecological and environmental systems; value and 
importance of ecosystem and environment to the 
economy; economic concept and theory; tech-
niques for evaluating ecological system and envi-
ronment; cost-benefit analysis; environmental 
economics and current issues such as ecosystem 
services, climate change, biodiversity; economic 
policies, instruments and mechanic in environ-
mental management such as carbon credit, pay-
ment for ecosystem service (PES) 
 
 
 

825-501                                              3(3-0-6) 
ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Good Governance in Environmental Manage-
ment) 
 ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่าย
ทางสังคม ทุนทางสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและ
การจัดการเมืองอย่างยั่งยืน สังคมกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือน
กระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
กรณีศึกษาสังคมคาร์บอนต่ าระดับท้องถิ่น 
 Good governance; community partici-
pation; social network; social capital in envi-
ronmental management; urban and sustaina-
ble urban management, society and sustaina-
ble development goals (SDGs); climate change; 
mitigation; adaptation, local government au-
thority in environmental management; case 
studies of low carbon society practices at the 
local level 
 
825-502                                              3(3-0-6) 
นโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Public Policy for Environmental Management) 
 แนวคิดพื้นฐานต่างๆ ในเรื่องนโยบายสาธารณะ 
ปัจจัยส าคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะ การพัฒนา
นโยบาย การจัดท านโยบาย กระบวนการตัดสินใจ การน า
นโยบายไปปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม ความเชื่อมโยงของ
นโยบายสาธารณะในระดับต่างๆ ที่ มีผลต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับโลก จนถึงระดับท้องถิ่น บทบาท
ของแต่ละภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้าน
สิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 
 Basic concept in public policy; related 
factors to public policy process; policy develop-
ment; policy making; decision-making process; 
policy implementation; and public participation; 
the environmental trend starting from the global 
level effecting on the environmental management 
at the local level; and the role of each sector in 
mobilizing the environmental management poli-
cies and practices and some selected cases 
 
825-503                                              3(3-0-6) 
การบริหารองค์กรด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Organization Administration) 

การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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โดยเฉพาะการบริหารองค์กรในระดับท้องถิ่น แนวคิดการ
บริหารองค์กรแบบใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี การ
บริหารจัดการงานที่ด าเนินอยู่เพื่อให้น าไปสู่การพัฒนาแบบ
ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
 Environmental administration in three 
main sectors: state, private and civil society organ-
ization; local administrative system towards the 
sustainable environmental management in partic-
ular; new organization administration concepts; 
good governance concept; managing and adminis-
tering ongoing work to achieve sustainability; and 
corporate social responsibility (CSR) 
 
825-504                                             3(3-0-6) 
นโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(International Environmental Policy) 

ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ 
ข้อตกลงสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศทั้งในรูปแบบที่มีผล
บั งคับใช้และไม่มีผลบั งคับใช้  ความพยายามในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือมลพิษข้าม
พรมแดน เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
การลดลงของป่าไม้ ประมง มลภาวะทางทะเล หมอกควัน
ข้ ามพรมแดน การเปลี่ ยนแปลงสภ าพภู มิ อากาศ 
ความสัมพันธ์ของฝ่ายต่างๆ  ในกระบวนการเจรจา และ
ความสัมพันธ์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกับ
กฎหมายภายในประเทศ  

Introduction of international laws; in-
ternational environmental agreements as hard 
law and soft law; effort to solve international 
environmental problems or transboundary pol-
lution, such as biodiversity loss, deforestation, 
fisheries depletion, marine pollution, trans-
boundary haze pollution, climate change; the 
dynamic of state and non-state actors during 
negotiation; with discussion of relation between 
domestic legislation and international environ-
mental law 

  
825-505                                              3(3-0-6) 
สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม  
(Human Rights and the Environment) 

สิทธิมนุษยชน ในฐานะปัจเจกชนและชุมชนใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือ
สิทธิทางสิ่งแวดล้อม แนวคิด ค าประกาศและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ เชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทย ทั้ ง
นโยบาย มาตรการ กฎหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
ประเทศไทย 

 Human rights as an individual and com-
munity to protect the environment and to live in 
good environment socalled environmental rights, 
concept, declaration and international agree-
ments pertaining to Thai society, including policy, 
measures, legislation and related organizations in 
Thailand 
 
825-506                                             3(3-0-6) 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Law) 

กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การควบคุม ป้องกัน
และบ าบัดมลพิษ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคของการบังคับใช้
กฎหมาย และมาตรการ และหน่วยงานหรือองค์กรที่ มี
อ านาจหน้าที่ทางกฎหมาย 
 Laws and measure concerned with 
natural resources and environment; pollution 
prevention, control and remediation; problems 
and limitations in enforcing laws and measures; 
as well as implementing agencies or organiza-
tions 
 
825-507                                              3(3-0-6) 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ย่ังยืน
(Climate Change and Sustainable Develop-
ment) 

แนวคิดพื้นฐานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อตกลงปารีส เศรษฐศาสตร์การ
เปลี่ ยนแปลงสภ าพ ภู มิ อากาศ  น โยบ ายด้ านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและการ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติ การเสริมสร้างขีดความสามารถและ
การสร้างความตระหนัก กรณีศึกษา “เมืองคาร์บอนต่ า 
และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ” ของไทยและประเทศต่างๆ 
 Basic concept on climate change; mitiga-
tion; adaptation; sustainable development goals 
(SDGs); Paris Agreement; climate finance; Thai-
land’s climate change policy and implementation; 
capacity building and awareness raising; the cases 
of low carbon city and resilient city in Thailand 
and other countries 
 
826-500            3(3-0-6) 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Education for Sustainable Development) 
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 จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ พัฒนาการ หลักการ
และแนวคิดของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่รวม
แนวคิดสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ ความพึ่งพา และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชี วิตและสิ่ งแวดล้อม ความเข้าใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นสหวิทยาการ แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การเป็นวิทยากรกระบวนการ 
การวางแผนและการด าเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ที่อิงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการ
ฝึกทั กษะการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ ม การเชื่อมโยง
สิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าสู่สาระวิชาและกิจกรรมต่างๆ ใน
ระบบการศึกษา แนวทางการบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น 
 Goals, objectives, development, princi-
ples and concepts of education for sustainable 
development (SD) which includes systems ap-
proaches to environment; interdependence and 
interactions between life and the environment; 
guidelines for designing an educational processes 
for SD, communication for environmental learning; 
educational facilitators, planning and implement-
ing a community-based environmental education 
project and the development of teamwork skills; 
and also integration of education for SD into cur-
riculum and activities in the educational systems 
 
826-501                                              3(3-0-6) 
ชุมชนและทรัพยากรกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(Community, Resources and Environmental  
Development) 
 แนวคิดเรื่องของชุมชนที่เชื่อมโยงกับการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในระดับท้ องถิ่ นและสากล การส่ งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
แนวคิดการวิเคราะห์และศึกษาชุมชน ตลอดจนพัฒนา
ทักษะในการท างานร่วมกับชุมชน โดยอาศัยเครื่องมือใน
การศึกษา เก็บข้อมูล และน าเสนอข้อมูลต่อชุมชนด้วยการ
ท างานในพื้นที่จริงเพื่อปฏิบัติการศึกษาชุมชน ตลอดจน
ท างานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนสิ่งแวดล้อม ตามหลักการและแนวทางการวางแผน
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับชุมชน โดยอาศัยความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาชุมชน และเน้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 Concepts of community related to envi-
ronmental management at the local and interna-
tional levels; promotion of community participa-
tion processes in environmental management; 

concepts in community studies and analyses; de-
velopment of skills in community work based on 
data collection tools and activities, practice in 
data presentation and work for environmental 
management issues in the community, concepts 
and principles of environmental planning 
 
826-502                                              3(3-0-6) 
นโยบายและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Policies and Actions for Sustainable Develop-
ment) 
 นโยบายสาธารณะ กระบวนการก าหนดนโยบาย  
แนวทางการก าหนดนโยบาย การพัฒนาจากระดับมหภาคสู่
จุ ลภ าค   แ ละการน าน โยบ ายไปปฏิ บั ติ  โดย เน้ น
กระบวนการเชิงนโยบายของสังคมไทย อันเกิดจากการ
กระท าของปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แนวนโยบายและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในบริบทด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้
ในงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 Public policy; processes of policy formu-
lation; approaches to developing development 
policies from macro to micro levels; policy im-
plementation in Thai society, its related political, 
economic, social and cultural factors; guidelines 
and actions for sustainable development 
 
830-500                                              3(3-0-6) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Science and Technology for Environmental 
Management) 
 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่ างๆ ด้ าน
กายภาพ เคมี  และชี วภาพ ในระบบนิ เวศมนุษย์  ที่
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดความไม่สมดุลทาง
ธรรมชาติ  ความเข้าใจเบื้ องต้นในเทคนิค วิธีการและ
เทคโนโลยีที่ยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 Relationship among physical, chemical 
and biological components constituting human 
ecosystem, which drive changes and induce natu-
ral inequilibrium; basic understanding in tech-
niques, methods, and major technologies which 
are widely acceptable and  presently applied to 
solve  environmental problems 
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830-501                                              3(3-0-6) 
ความเสื่อมโทรมของดินและการจัดการ  
(Soil Degradation and Management) 
 นิเวศดิน องค์ประกอบของดิน คุณสมบัติของดิน 
(กายภาพ เคมี และชีวภาพ) การเสื่อมโทรมของดิน เช่น 
การสูญเสียหน้าดินและมลพิษของดิน ได้แก่ การปนเปื้อน
ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และสารพิษอ่ืนๆ ผลกระทบต่อ
มนุษย์และระบบนิเวศ วิธีการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในดิน
และมาตรฐาน  การจัดการดินอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในดินและแนวทางการฟื้นฟู
โดยเฉพาะดินในพื้นที่ภาคใต้ 
 Soil ecosystem, soil composition, soil 
properties (physical, chemical, biological character-
istics), soil degradation e.g. topsoil loss and soil 
pollution; the contamination of pesticides, heavy 
metals and others toxic substances, impacts for 
human and ecosystem, methods of soil quality 
indicators analysis and standards, sustainable soil 
management, cases study of the contamination 
soils in particular the southern of Thailand and the 
remediation 
 
830-502                                             3(1-6-2) 
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Quality Analysis Laboratory) 
 การวิเคราะห์น้ า น้ าเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ ดิน 
ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา การใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์เฉพาะทางในห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลวิเคราะห์ในเชิงสถิติ 
 Water, wastewater, solid waste, air and 
soil analysis from the physical, chemical and bio-
logical view points; use of special instruments in 
environmental laboratory; statistical evaluation of  
results 
 
830-503             3(3-0-6) 
การประเมินความเสี่ยงทางด้านส่ิงแวดล้อม   
(Environmental Risk Assessment) 
  หลั กการป ระเมิ นความเสี่ ยงอันเกิ ดจาก
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การศึกษา การประเมินความ
เสี่ยงอันเน่ืองจากการใช้สารเคมี/สารพิษ/สารอันตราย และ
อุบัติภัย การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยพิจารณาผลกระทบ
ทั้งต่อมนุษย์และระบบนิเวศ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้ดัชนีชีวภาพในการวิเคราะห์
ผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเพื่อหา

มาตรการป้องกันและแก้ไขในการลดความเสี่ยง การมีส่วน
ร่วมและการยอมรับของชุมชนในการจัดการความเสี่ยง 
  Fundamentals of risk assessment related 
to environmental impact; study of risk assessment 
related to chemicals/toxics/hazardous substances 
and accidents; systematic risk assessment directly 
and indirectly to human health and ecosystem; 
environmental impact monitoring measures; use 
of biological indices in analysis of risk assessment; 
to support decision making regarding mitigation 
measures in risk reduction; public participation 
and acceptance by communities in risk manage-
ment 
 
830-504                     3(3-0-6) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Geographic Information System for Environ-
mental Management) 
 หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิด
เรื่องการจัดการและการออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและเทคนิคในการน าเข้า การ
วิเคราะห์และการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ความแม่นย าและ
ข้อผิดพลาดของข้อมูลเชิงพื้นที่ การจ าลอง การวิเคราะห์
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
 Principles of geographic information sys-
tem (GIS), concepts, design and management of 
spatial database for environmental management; 
theories and techniques for spatial data input, 
management and analysis; spatial data precision, 
errors and corrections; modeling and decision 
support systems using GIS regression; multiple 
linear regression; chi square testing; strategy for 
choosing appropriate statistical method; applica-
tion of  SPSS for Windows 
 
830-505                                              3(2-3-4) 
การจัดการลุ่มน  าทะเลสาบ 
(Lake Basin Management) 
 ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ นิเวศวิทยาและสังคม
วิทยาของลุ่มน้ าทะเลสาบ โดยใช้ทะเลสาบสงขลาเป็น
กรณีศึกษา  ศักยภาพของลุ่มน้ า ปัญหาในอดีต และ
แนวทางพัฒนาในอนาคต 
 Basic  physical, ecological and social sci-
ence information of lake basin; Songkhla Lake as a 
case study; capability of the basin; past problems  
and possibilities for future development 
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830-506             3(3-0-6) 
การปนเปื้อนของโลหะหนักในดิน   
(Contamination of Heavy Metals in Soils)
 ผลกระทบของการปนเปื้ อนโลหะหนักใน
สภาพแวดล้อม ความเป็นพิษของโลหะหนัก พฤติกรรมของ
โลหะหนักในดินและในระบบดิน-พืช แหล่งก าเนิดของโลหะ
หนัก การวิเคราะห์โลหะหนัก แนวทางและวิธีการป้องกัน 
ลดผลกระทบ รวมถึงบ าบัดพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนัก และ
การอภิปรายกรณีศึกษาที่น่าสนใจผ่านบทความทางวิชาการ 
 Effects of heavy metals on the environ-
ment, toxicity of heavy metals, behavior of heavy 
metals in soils, sources of heavy metals, heavy 
metals analysis, approaches currently in use for 
dealing with heavy metals contamination, and 
interesting academic papers discussion 
 
830-507              3(3-0-6) 
มลพิษทางอากาศภายในอาคาร   
(Indoor Air Pollution) 
 ชนิดและแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ
ภายในอาคาร สารเคมี สารชีวภาพ และ สารกัมมันตรังสี 
ตลอดจนสารก่อภูมิแพ้ภายในอาคาร สารมลพิษจากควัน
บุหรี่และจากการเผาไหม้ โรคกลุ่มอาคารป่วย วิธีมาตรฐาน
ในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศ
ภายในอาคาร คุณภาพอากาศภายในอาคาร การควบคุม
คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
 Types and sources of indoor air pollu-
tants; chemical, biological and radiological pollu-
tants as well as allergens in indoor air; indoor air 
pollutants in  tobacco smoke and from fuel com-
bustion; sick building syndromes; standard sam-
pling and analytical methods of indoor air pollu-
tants; indoor air quality; indoor air quality control 
 
830-508             3(3-0-6) 
การจัดการน  าในเขตเมืองอย่างย่ังยืน  
(Sustainable Urban Water Management) 
  แนวคิดการจัดการน้ าในเขตเมืองอย่างยั่งยืน 
อุทกวิทยาในเขตเมือง กระบวนการทางชลศาสตร์น้ าผิวดิน 
การระบายน้ าในเขตเมือง มลพิษทางน้ าในเขตเมือง การ
จัดการน้ าฝน ระบบประปา   ในเขตเมือง การจัดการน้ าเสีย
ในเขต เมื อง การจั ดการน้ าเสี ยแบบกระจายศู นย์ 
กระบวนการบ าบัดน้ าฝน การใช้และการน าน้ าใช้ ใน
ครัวเรือนและชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ ความยืดหยุ่นของ
โครงสร้างพื้นฐานทางน้ าต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  Sustainable urban water management 
concept; urban hydrology,  stormwater runoff 

Hydraulic processes in surface water; urban drain-
age, urban water pollution, urban water supply  
urban sewage management;  decentralized 
wastewater management; sustainable stormwater 
management, residential and community water 
use;  reuse climate resilience of urban water infra-
structure 
 
830-509             3(3-0-6)  
มลพิษทางอากาศและการควบคุม           
(Air Pollution and Control) 
  แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศและการ
ควบคุม ประเภท ลักษณะ และการแพร่กระจายของสาร
มลพิ ษทางอากาศ อุตุ นิ ยมวิทยามลพิ ษทางอากาศ 
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
เทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศ 
มาตรฐานคุณภาพอากาศ กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้อง
กับมลพิษทางอากาศ อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ
 Sources of air pollution and their control; 
types, characteristics and dispersion of air 
pollutants; air pollution meteorology;  effects of 
air pollution on human and environment; 
sampling and analytical techniques of air 
pollutants; air quality standards; regulations and 
policies relating to air pollution; air pollution 
control equipment 
 
830-510               3(3-0-6) 
มลพิษทางน  าและการจัดการคุณภาพน  า 
( Water Pollution and Water Quality Manage-
ment) 
 คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของน้ า
และน้ าเสีย ความรู้ เบื้องต้นเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสีย 
ผลกระทบของน้ าเสียต่อสิ่งแวดล้อม แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณหาคุณภาพน้ า ตลอดจน
การควบคุมและป้องกันการวางแผนจัดการเก่ียวกับการ
ควบคุมคุณภาพน้ าและแหล่งน้ า  
 Physical, chemical, and biological charac-
teristics of water and wastewater; introduction to 
wastewater treatment, effects of water pollution 
on the environment; mathematical modeling for 
water quality assessment control and prevention 
as a tool for managing water bodies 
 
830-511             3(3-0-6) 
การจัดการมูลฝอยและกากของเสียอันตราย 
(Solid and Hazardous Waste Management) 
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 คุณลักษณะของขยะชุมชนและกากของเสีย
อันตราย แหล่งก าเนิด ชนิดและการเกิดขยะและของเสีย 
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม ระบบการจัดการของเสีย การคัดแยกขยะ ณ จุด
ก าเนิด การรวบรวม การขนส่ง การบ าบัด และเทคโนโลยี
การก าจัดของเสีย การติดตามตรวจสอบ การวางแผนการ
ป้องกันผลกระทบ รูปแบบและยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
จัดการขยะและของเสียอันตรายในปัจจุบัน ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากของเสียตามหลัก 3Rs  
 Characteristic of municipal and hazardous 
wastes, source and waste generation, impacts on 
human health, environment, socio-economics, 
waste management including waste separation, 
collection, transportation, treatment and disposal 
technology, inspection, monitoring, protection 
planning and development, solid and hazardous 
waste management development strategies and 
3Rs waste applications 
 
830-512             3(3-0-6) 
การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์    
(Waste Recovery and Recycling) 
 หลักการ เทคนิคและวิธีการทางด้านวิศวกรรม
และชีวเคมีในการน าของเสียมาใช้ประโยชน์จากน้ า น้ าเสีย 
กากตะกอน  หรือขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
จากของเสียแบบต่างๆ การน าของเสียกลับมาใช้ทดแทน
ทรัพยากรที่มีจ ากัด ประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม  ตลอดจนการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้จากการน าของเสียมาใช้ประโยชน์ 
 Engineering and biochemical concepts, 
technique, and methodology in waste recovery 
and utilization from water, wastewater, sludge, 
and solid waste; waste to energy technology, 
waste removal and recovery for limited natural 
resources, their environmental benefits and im-
pacts on human health, environment, and social, 
feasibility study on waste recovery and recycling 
 
830-513             3(3-0-6) 
เทคโนโลยีน  าเสีย : การบ าบัดและการน ากลับมาใช้
( Wastewater Technology : Treatment and Re-
source Recovery) 
 ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสียจาก
แหล่งต่างๆ กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ที่
ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดกากตะกอน  มาตรฐาน 
ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบบ าบัดน้ าเสีย
และน้ าทิ้ง รวมถึงการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ 

 Basic theories regarding treatment of 
wastewater from various sources; physical-
chemical-biological processes in sludge and 
wastewater treatment; standards and related regu-
lations for wastewater treatment system and 
wastewater discharge including water recovery 
 
830-514             3(3-0-6) 
การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขั นสูง    
(Advanced Environmental Technology Man-
agement) 
 เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการบ าบัดของเสีย ทั้งในรูป
ของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ด้วยการใช้วิธีการทาง
กายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ เพื่อป้องกันและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 
 Advanced environmental technologies 
for solid, liquid, and gas pollutants by physical, 
chemical and biological techniques to control and 
protect environmental quality, case studies 
 
830-515             3(3-0-6) 
การฟื้นฟูพื นที่ปนเปื้อนสารอันตราย     
(Contaminated Site Remediation) 
 ความรู้พื้ นฐานส าหรับนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรเก่ียวกับการประเมินและการวิเคราะห์การปนเปื้อน
และพื้นที่ปนเปื้อนสารและของเสียอันตราย การประเมิน
ความเสี่ยงทางสุขภาพ เทคโนโลยีในการบ าบัดฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อนทั้งแบบทั่วไป แบบพัฒนาก้าวหน้า และแบบอุบัติ
ใหม่ แนวโน้ม  การบ าบัดพื้นที่ปนเปื้อน กรณีศึกษา  
 Basic understanding for scientists and 
engineers for assessment and characterization of 
sites contaminated with hazardous substances 
and wastes; risk assessment; conventional, innova-
tive, and emerging remediation technologies; 
trends in site remediation; case studies 
 
830-516             3(3-0-6) 
ระบบช่วยตัดสินใจด้านส่ิงแวดล้อม      
(Environmental Decision Support System) 
 กรอบแนวคิดและหลักการพื้นฐาน ความเป็นมา 
วิวัฒนาการ/พัฒนาการ จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบ
พื้นฐาน การออกแบบระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล ลักษณะ
จ าเพาะของฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
และเชิ งคุณ ภาพ บทบาทของทฤษฎี พล วัตระบบ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการ
ใช้งาน/วิธีการเชื่อมโยงระบบที่เก่ียวข้อง กรณีศึกษา 
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    Conceptual framework, fundamentals, 
development, objectives, basic components, sys-
tem design, data structure, and specific character-
istics of environmental spatial and qualitative da-
tabases; roles of dynamic system theory; comput-
erized geographic information system and its con-
nection to environmental management; case 
studies 
 
830-517              3(3-0-6) 
การป้องกันมลพิษและการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
( Pollution Prevention and Industrial Waste 
Management ) 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
แนวคิดในการจัดการกับปัญหามลพิษ  ที่ต้นทาง และ
แนวทางการป้องกันมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด เพื่ อลด
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและชุมชน รวมถึ ง การ
ประยุกต์ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตและจัดการ
กับของเสียที่ เกิดขึ้น หลักการเบื้องต้นด้านเทคโนโลยี
สะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพรินท์ และการน าเอาของเสียอุตสาหกรรม 
กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 Emerging concepts in economic and in-
dustrial development by emphasizing in pollution 
prevention at source to reduce impacts on human 
and environment including production costs re-
duction and industrial waste management; intro-
duction to cleaner technology, product life cycle 
assessment (LCA), Carbon footprint evaluation, 
including industrial waste recycling and utilization 
for sustainable environmental development 
 
830-518             3(3-0-6) 
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ   
(Energy Conservation and Management) 
 การใช้พลั งงานอย่ างมีประสิท ธิภาพ และ
หลักการจัดการพลั งงาน ซ่ึงเชื่อมโยงกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีความเหมาะสม ทั้งในระดับจุลภาค และระดับ
นโยบายด้านพลังงาน 
 Efficient energy consumption and con-
cepts of energy management in relation to sus-
tainable environmental management, appropriate 
modern techniques and equipments, at both mi-
cro and macro scales, and critical energy policy 
levels 

830-519                                               3(3-0-6) 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Biotechnology Innovation) 
  แนวคิดใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี ชี วภาพเพื่ อประโยช น์ด้ านสิ่ งแวดล้ อม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม และนโยบายที่
น ามาใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การวิจัยและ
พัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่ความ
ยั่งยืน 
  Emerging concepts in environmental bio-
technology; biotechnology for environmental 
benefits: current and future trends in science, in-
novative technology and policy; environmental 
biotechnology research and development towards 
sustainability 
 
830-520             3(3-0-6) 
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Biotechnology for Energy and Environment) 
  หลักการของกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
กระบวนการชีวภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวมวลไปเป็น
พลังงาน การผลิตไบโอเอทานอล มีเทน ไฮโดรเจน และไบ
โอดีเซลจากสาหร่าย  การติดตามทางชีวภาพ เครื่องมือการ
ตรวจสอบและวัดค่าทางชีวภาพในระดับเซลล์และโมเลกุล 
การบ าบัดและฟื้นฟูทางชีวภาพ การบ าบัดน้ าเสียด้วย
กระบวนการใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การบ าบัดโลหะ
หนักด้วยจุลินทรีย์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมและโปรตีน
ส าหรับงานสิ่งแวดล้อม  
  Principles of biotechnology; bioconver-
sion to energy; bioethanol, methane, hydrogen 
and algal biodiesel production;  biomonitoring; 
biosensor; cellular and molecular tools, biotreat-
ment; bioremediation; aerobic and anaerobic wa-
ter treatment, microbial leaching of heavy metals; 
environmental genomics and proteomics 
 
830-521            3(3-0-6) 
เทคโนโลยีเชื อเพลิงชีวภาพ    
(Biofuel Technology) 
  การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก วัฏจักรของ
พลังงานชีวภาพ การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ศักยภาพของ
ชีวมวล เช่น วัสดุเศษเหลือจากการเกษตร ผลพลอยได้สัตว์
และของเสียจากอุตสาหกรรม ชนิดของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
เช่น ไบโอเอธานอล ไบโอดี เซล ไบโอมีเทน และไบโอ
ไฮ โด รเจน ตลาดของเชื้ อ เพลิ งชี วภ าพ  กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเชื้อเพลิง
ชีวภาพ 
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 Greenhouse gas mitigation, biofuel life 
cycle, development of biofuel, potential of bio-
mass such as agricultural residues; animal by-
products and industrial waste, type of biofuels 
such as bioethanol; biodiesel; biomethane and 
biohydrogen, supply; markets of biofuel, law, eco-
nomic and environmental impacts of biofuels 
 
830-522             3(3-0-6)   
การจัดการน  าเสียอุตสาหกรรมขั นสูง       
(Advanced Industrial Wastewater Management)
 การบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ความ
ท้าทายและแนวคิดใหม่ การก าจัดและหมุนเวียนธาตุ
อาหารกลับมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในระบบบ าบัดน้ าเสีย  การผลิตพลังงานและ
ผลิตภัณฑ์เคมีจากน้ าเสียอุตสาหกรรม  สารปนเปื้อนอุบัติ
ใหม่ในระบบบ าบัดน้ าเสีย   การลดปริมาณกากตะกอนจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรมและการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ การประยุกต์เทคโนโลยีเมมเบรนในการบ าบัดน้ า
เสีย การผลิตไฟฟ้าจากน้ าเสียด้วยระบบไฟฟ้าชีวภาพ  
กระบวนการบ าบั ด น้ าเสี ยแบบใช้ แกรนูลาร์ สลั ด จ์ 
กระบวนการบ าบัดน้ าเสียแบบใช้เซลล์ตรึง การบ าบัดน้ า
เสียอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ พื้นฐาน
การวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุลในงานวิจัยทางวิศวกรรมน้ าเสีย 
            Sustainable industrial wastewater treat-
ment, challenge and new paradigm; sustainable 
nutrient removal and recovery; greenhouse gases 
emission in wastewater treatment system;  bioen-
ergy and biorefinery production from industrial 
wastewater;  emerging pollutant in wastewater 
treatment system, industrial wastewater sludge 
reduction and recovery;  membrane technology;  
bio-electrochemical system;  granular sludge 
wastewater treatment processes;  immobilized-
cells wastewater treatment processes;  natural 
treatment processes for industrial wastewater; 
basic molecular analytical techniques in 
wastewater engineering research 
 
830-523             3(3-0-6) 
พอลิเมอร์และสิ่งแวดล้อม   
(Polymers and The Environment) 
  ความรู้พื้นฐานทางพอลิเมอร์ ประเภท คุณสมบัติ 
และการประยุกต์ใช้งาน  เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ลั กษณะทางกายภาพ -เคมี  ของพอลิ เมอร์ 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุพอลิเมอร์ป
ระเภทพลาสติกและยาง  ความเสถียรต่อสิ่งแวดล้อมของ

พอลิเมอร์ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้
แนวทางและเทคโนโลยีในการจัดการผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 
พอลิเมอร์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพอลิเมอร์ที่
ย่อยสลายได้ 
  Basic principles of polymers, classification, 
properties and application; instrument and tech-
niques used for physicochemical analysis of pol-
ymers; environmental impact of polymers espe-
cially plastic and rubber; environmental stability of 
polymers; reducing the environmental impact; the 
choice of approach and technology for polymer 
product management; environmental friendly 
polymers and biodegradable polymers 
 
830-524             3(3-0-6) 
เชื อเพลิง การเผาไหม้ และการควบคุมการปล่อยก๊าซ
(Fuels, Combustion and Emission Control) 
 แนวคิดพื้นฐานของเชื้อเพลิง กระบวนการเผา
ไหม้ และการควบคุมการปล่อยก๊าซ ประเภทของเชื้อเพลิง 
คุณสมบัติและลักษณะของเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว 
และเชื้อเพลิงก๊าซ ลักษณะการเผาไหม้ อุณหพลศาสตร์การ
เผาไหม้ สมดุลของพลังงานและประสิทธิภาพเตาเผา 
เทคโนโลยีการเผาไหม้ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว 
และเชื้อเพลิงก๊าซ เทคโนโลยีการควบคุมการปล่อยก๊าซ  
 Basic concepts of fuels, combustion pro-
cesses and emission control, classification of fuels, 
properties and characterization of solid, liquid and 
gaseous fuels, characteristics and thermodynamics 
of combustion, energy balance and furnace effi-
ciency, combustion technologies for solid, liquid 
and gaseous fuels, emission control technologies 
 
830-525             3(3-0-6) 
เทคโน โลยีการใช้ ประโยชน์ ก๊ าซชีวภาพและก๊ าซ
ธรรมชาติ   
( Biogas and Natural Gas Utilization Technolo-
gies) 
 ความรู้ พื้ น ฐานของการผลิ ต ก๊ าซชี วภ าพ 
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพและก๊าซ
ธรรมชาติ คุณสมบัติและลักษณะของก๊าซชีวภาพและก๊าซ
ธรรมชาติ ปริมาณส ารองของก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน 
เทคโนโลยีการแปรสภาพและการขนส่งก๊าซธรรมชาติ การ
ใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในรูปก๊าซธรรมชาติเหลวและ
ก๊าซธรรมชาติอัด กระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 
ปัจจัยพื้นฐานการเผาไหม้ การประยุกต์ใช้ก๊าซธรรมชาติใน
เครื่องยนต์และการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหันก๊าซ การ
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ควบคุมมลพิษ การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและในแง่ของ
เศรษฐศาสตร์ของการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
 Basic understanding of biogas production, 
biogas and natural gas utilization technologies; 
properties and characterization of biogas and nat-
ural gas; reserves of natural gas in the present 
natural gas transformation technologies and trans-
portation; utilization of natural gas informs lique-
fied natural gas (LNG) and compressed natural gas 
(CNG); natural gas conversion processes; combus-
tion fundamentals; the application of natural gas 
in engines and to generate electricity using gas 
turbines; pollution control; environmental and 
economic considerations in terms of natural gas 
utilization 
 
835-500                        3(3-0-6)            
พิษวิทยาและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   
(Toxicology and Industrial Hygiene) 
 หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยา  พิษจลนศาสตร์  
เมแทบอลิซึมของสารพิษ กลไก การออกฤทธ์ิและความเป็น
พิษของสารมลพิษต่าง ๆ ต่อร่างกาย  การประเมินความ
เสี่ ยงจากสารพิ ษ การจัดการความเสี่ ยงในโรงงาน
อุตสาหกรรม  การเดินส ารวจในสถานประกอบการ  
ประวัติและปรัชญาของสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เทคนิคและ
การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  การประเมิน
อันตรายและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 Basic principles of  toxicology; toxicoki-
netics; metabolism of toxic substances; mecha-
nism of action and toxic effect of toxic pollutants; 
health risk assessment; risk management in indus-
trial plants; walk-through survey in the workplace, 
history and philosophy of  industrial hygiene; 
techniques and measurements in industrial hy-
giene; hazard assessment and control of risk fac-
tors; use of personal protective equipment 
 
835-501             3(2-3-4) 
เทคโนโลยีสุขาภิบาลอาหารและน  าดื่ม   
(Drinking Water and Food Sanitation Techno 
logy) 
 ปัญหาของการเกิดโรคอันเน่ืองจากอาหารและน้ า
ดื่มเป็นสื่อประกอบด้วยการติดเชื้อและพิษของแบคทีเรีย  
เชื้อปรสิต ไวรัส เชื้อรา สารเคมี และพิษตามธรรมชาติ การ
สอบสวนการเกิดโรค อันเน่ืองมาจากอาหารและน้ าดื่มเป็น

สื่อ หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันโรคอย่าง
เป็นระบบและการวิเคราะห์ ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
 Problems of food and water borne dis-
eases such as infection and toxication by bacteria, 
parasite, virus, fungi, chemical and natural sub-
stances; investigation of the occurrence of food 
and water borne disease; principle and technology 
of systematic disease control and prevention; 
hazard analysis at critical control point  
 
835-502             3(3-0-6)  
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(Public Health and Environmental Laws) 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม  เช่น  
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535  พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เป็น
ต้น  
 Laws related to environmental health 
such as Public Health Act B.E. 2535, Environmental 
Quality Promotion and Protection Act B.E. 2535, 
Cleanliness and Order Protection Act B.E. 2535, 
Hazardous Substance Act B.E. 2535, Factory Act 
B.E. 2535, etc 
 
835-503             3(2-3-4) 
หลักการและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(Principles and Management of Environmental 
Health) 
 ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ
สุขภาพ และระบบนิเวศของมนุษย์ การวางแผนและบริหาร
จัดการเพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร  อากาศ  น้ า  และดิน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารต่างๆ 
การควบคุมแมลง หนู มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อ 
การจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติ และการใช้เทคนิคการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการควบคุมและ
แก้ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 Environmental health problems and their 
effects on human health and ecological systems; 
planning and management to control quality of 
food, air, water and soil; management of  indoor 
and outdoor environments; control of insects, 
rodents, general wastes and infectious wastes; 
management in cases of disaster; use of adminis-
trative technique and appropriate technology to 
control and solve environmental health problems 
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837-501             3(3-0-6)  
สิ่งแวดล้อมระบบโลกและความย่ังยืน   
(Earth System Environment and Sustainability)  
             สิ่งแวดล้อมระบบโลก การอธิบายระบบย่อย
พื้นฐาน ได้แก่ บรรยากาศภาค อุทกภาค ธรณีภาค และ ชีว
ภาค ตลอดจนภาคอุบัติใหม่ที่น่าสนใจ เช่น ภาคมนุษยชาติ 
ภาคน้ าแข็ง และภาคอวกาศ ประวัติพัฒนาการและ 
วิวัฒนาการของระบบโลก การเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อมที่
ส าคัญและผลกระทบต่อเผ่าพันธ์ุมนุษยชาติ ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทาง
สมุทรศาสตร์และระดับน้ าทะเล อุบัติภัยทางธรณีวิทยา 
ความเสี่ยงภัยจากจักรวาล รวมถึงความจ าเป็นในการเข้าสู่           
สหศาสตร์ และความท้าทายในอนาคต  
 Earth system environment; description 
of the basic subsystems: atmosphere, hydro-
sphere, geosphere, and biosphere; the emerging 
spheres of interest: the anthrosphere, cryosphere, 
and astrosphere; historical development and evo-
lution of earth system, critical environmental 
changes and impacts to the human race, global 
warming and climate change, oceanographic 
change and sea level rise, geological disasters, and 
cosmic risks, the need for interdisciplinary ap-
proach, and challenges for the future 
 
820-800                                           18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึ กษา 
น าเสนอรายงานการวิจัยในลักษณะข้อเขี ยน โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาให้ค าแนะน า   
 Research into new bodies of knowledge 
in environmental management, planning, writing  
and reporting research findings, all under super-
vision of thesis advisers 
 
820-801                                      36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
น าเสนอรายงานการวิจัยในลักษณะข้อเขียน โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาให้ค าแนะน า   

Research into new bodies of knowledge 
in environmental management, planning, writing 

and reporting research findings, all under super-
vision of thesis advisers  
 
 
 


