
เอกสาร 1-4 

  ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

สำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
  

820-500                                             3(3-0-6) 
กำรประเมินส่ิงแวดล้อม* 
(Environmental Assessment) 
 หลักการและแนวคิดของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และการ
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ วิธีที่ ใช้ในการประเมินผล 
มาตรการป้องกันแก้ ไขผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้อง การจัดท ารายงาน 
กรณีศึกษาและการศึกษาดูงานภาคสนาม 
 Principles and concepts of strategic 
environmental assessment (SEA),  environmental 
impact assessment (EIA) and health impact assessment 
(HIA); assessment methodology; mitigation and 
monitoring measures; regulations and policies relating 
to environmental assessment; report production; case 
studies and field trip 
 
820-501                                              3(3-0-6) 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน* 
(Sustainable Environmental Management) 
 หลักการ วิวัฒนาการ พัฒนาการและแนวโน้มของ
แนวคิด แนวปฏิบั ติ  วิธีการและเครื่องมือด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการเชิงระบบ ความจ าเป็นของพหุ
ศาสตร์และการบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืนและการปรับตัว 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวแบบ
ประเด็นอุบัติใหม่และความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ทศวรรษหน้า  

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 approaches 
toward sustainable development and adaptation; 
ethics and good governance for environmental 
management; models, emerging issues and 
challenges in environmental management for the 
next decade 

 
825-500                                              3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์นิเวศและสิ่งแวดล้อม* 
(Ecological and Environmental Economics) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม คุณค่าความส าคัญของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิควิธีการในการ
ประเมินมูลค่าระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กับ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นส าคัญในปัจจุบัน เช่น บริการทางระบบ
นิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นโยบาย มาตรการและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ใน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น คาร์บอนเครดิต การจ่ายค่าตอบแทน
บริการระบบนิเวศ 
 Relationship between economics and 
ecological and environmental systems; value and 
importance of ecosystem and environment to the 
economy; economic concept and theory; techniques for 
evaluating ecological system and environment; cost-
benefit analysis; environmental economics and current 
issues such as ecosystem services, climate change, 
biodiversity; economic policies, instruments and 
mechanic in environmental management such as carbon 
credit, payment for ecosystem service (PES) 
 
825-501                                                     3(3-0-6) 
ธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม* 
(Good Governance in Environmental Management) 
 ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายทาง
สังคม ทุนทางสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและการจัด
การเมืองอย่างยั่งยืน สังคมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการจัดการสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาสังคมคาร์บอนต่ าระดับ
ท้องถิ่น 
 Good governance; community participation; 
social network; social capital in environmental 
management; urban and sustainable urban 
management, society and sustainable development 
goals (SDGs); climate change; mitigation; adaptation, 
local government authority in environmental 
management; case studies of low carbon society 
practices at the local level 

 
 
 



 
825-506                                              3(3-0-6) 
กฎหมำยสิ่งแวดล้อม* 
(Environmental Law) 

กฎ ห มายและมาต รการ เก่ี ย ว กั บ การ จั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การควบคุม ป้องกันและ
บ าบัดมลพิษ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย 
และมาตรการ และหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ทาง
กฎหมาย 
 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 organizations 
 
830-500                                               3(3-0-6) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม* 
(Science and Technology for Environmental 
Management) 
 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ด้านกายภาพ 
เคมี  และชี วภาพ ในระบบนิ เวศมนุษย์  ที่ ขั บเคลื่ อนการ
เปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติ ความ
เข้าใจเบื้องต้นในเทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีที่ยอมรับและใช้
กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 Relationship among physical, chemical and 
biological components constituting human ecosystem, 
which drive changes and induce natural inequilibrium; 
basic understanding in techniques, methods, and major 
technologies which are widely acceptable and  
presently applied to solve  environmental problems 
 
820-601 3(3-0-6) 
วิธีวิทยำกำรวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Research Methodology) 

กระบวนการวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การตั้งค าถาม
วิจัยและสมมติฐาน การทบทวนเอกสาร การออกแบบวิจัยเชิง
ปริมาณ การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ การสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย การประเมินคุณค่า 
และการวิจารณ์งานวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 Research process about environment; 
formatting questions and hypotheses; literature 
reviews; quantitative and qualitative research designs; 
constructing and verifying the quality of research tools; 
data collection; data analysis and interpretation; writing 
a research report; evaluation; critical appraisal; ethics of 
researcher 
 

820–602         3(3-0-6) 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 
(Advanced Environmental Management)  

พัฒนาการและที่มาของกรอบแนวคิดด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม นิยามและทิศทางใหม่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตาม
พระราชด าริ ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้ อมสมั ยให ม่ และ
มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง ระบบนิเวศสังคมสมัยใหม่ ความจ าเป็น
ของวิธีการแบบองค์รวมและการบูรณาการรูปแบบใหม่ เครื่องมือ
และเทคนิคสมัยใหม่ แพลตฟอร์มโลกอนาคตและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโลก ความจ าเป็นของวิทยาศาสตร์เชิงนวกรรมและ
นวัตกรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ความท้าทายในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 

Rationale behind the evolving concepts of 
environmental management; redefinition and redirection 
of sustainable development; royal approach to 
sustainable natural resource and environmental 
management; modern environmental management 
system and related international standards; modern 
socio-ecological system; the need for holistic approach 
and reintegration; advanced tools and techniques; future 
earth platform and global environmental management; 
the need for frontier science and innovation; ethics and 
governance; regional and global challenges 

 
820-603  3(3-0-6) 
นโยบำยสำธำรณะด้ำนส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Public Policy) 

แนวคิดนโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย การ
ตัดสินใจ การน านโยบายสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผลกระทบของนโยบาย ความท้าทายเชิงนโยบายในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับโลก ระดับภู มิภาค 
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และบทบาทการด าเนินงานของภาค
ส่วนต่างๆเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

Concepts of public policy; policy process; 
decision-making; policy implementation; participatory 
approach in policy process; policy impacts; policy 
challenges in environmental management; 
environmental policies from global-national-local level; 
and the roles of involved actors in mobilizing public 
policies 
 
820-604                                                       1(0-2-1) 
สัมมนำ 1 และกำรศึกษำภำคสนำม  
(Seminar I and Field Study) 



 
 การน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์  ร่วมอภิปราย
หัวข้อที่น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าเสนอกรอบแนวคิด
และ/หรือร่างโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
 Presentation, analysis and discussion of 
interesting topics in environment; presentation of 
conceptual framework and/or thesis proposal 

 
820-605                                                     1(0-2-1) 
สัมมนำ 2  
(Seminar II) 
 การน าเสนอ การวิเคราะห์ และร่วมอภิปรายหัวข้อที่
น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก 
รวมทั้งน าเสนอกรอบแนวคิดและ/หรือร่างโครงการวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา  

             Presentation, analysis and discussion of 
interesting topics in environment at local, regional and 
global level; presentation of conceptual framework 
and/or thesis proposal 
 
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับ/ปรับพื้นฐานของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
825-601                                                    3(3-0-6) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
(Local Government Authorities towards Climate 
Change and Sustainable  Development) 

แนวคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข้อตกลงระดับนานาชาติ นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยกับบทบาทในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถและการสร้างความตระหนักเพื่อรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา เมืองคาร์บอนต่ า และ
เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ  

Concept in climate change; greenhouse gas 
mitigation; adaptation; sustainable development goals 
(SDGs); International agreements; Thailand’s climate 
change policy and implementation; Local government 
authorities and the capacity building and awareness 
raising towards climate change; the cases of low 
carbon city and resilient 
 
 
 

825-602                                                       3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อมขั้นสูง 
(Advanced Environmental Economics) 

หลักการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ใช้
ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เน้นขั้นตอนการใช้เครื่องมือเชิงลึก 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และประเมิน
โครงการ แผนงาน ปัญหา และนโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่ อความเท่ าเที ยมทางสั งคม ความมีประสิท ธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ และความยั่งยืนของทรัพยากร   

Environmental economics principles and tools 
used to address environmental issues; focusing on how 
to use these tools in depth; application of economic 
theories to assess and evaluate environmental projects, 
plans, problems and policies to bring about social 
equity, economic efficiency and resource sustainability   
 
825-603                                                      3(3-0-6) 
กฎหมำยเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(Law for Environmental Management) 

  แนะน าหลักการและแนวคิดทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ระบบกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ประกอบเป็นระบบกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เทคนิคทางกฎหมายในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
พัฒนา ประกาศใช้หรือแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 An introduction to principles and concepts of 
environmental law; examines the basic legal institutions 
and mechanisms that comprise the environmental legal 
system both the international environmental laws and 
national environmental laws; the legal techniques used 
in environmental management; factors such as politic, 
economic, technology etc. influencing the development, 
adopt, and modification of laws and regulations related 
to environmental management 

 
826-601                                                       3(3-0-6) 
กำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชนและกำรสื่อสำร 
(Public Participation and Communication) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วม
ของสาธารณชน วิธีการและกระบวนการต่างๆ ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของสาธารณชน อาทิ  การให้ ข้ อมูลข่ าวสาร การ
ปรึกษาหารือ และการเจรจาต่อรอง การพัฒนากระบวนการมีส่วน
ร่วม รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
และวิธีการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนวิวัฒนาการของกระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 



 
และการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน การสื่ อสารต่ อสาธารณชนในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 Relationship between environment and 
public participation; roles of public participation as well 
as methods and processes; information, consultation 
and negotiation; participation process development 
including situation analysis for deciding on participation 
approach and methods for environmental problem 
solutions; evolution of public participation process on 
environmental problem solving and its creative; public 
communication for environmental problem solving 

 
830-601                                                   3(3-0-6) 
ผลิตภำพทำงทะเลและกำรเปลี่ยนแปลงของภู มิอำกำศ
(Marine Productivity and Climate Change) 
 ปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดการสร้างผลผลิตปฐมภูมิใน
ระบบนิเวศทางทะเลที่ส าคัญ เช่น แพลงก์ตอนพืช ชายฝั่งและ
เขตน้ าขึ้นน้ าลง สังคมหญ้ าทะเล ป่าชายเลน สาหร่ายและ
ปะการัง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (การ
เพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 
และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล) ต่อการท างานและบริการของ
ระบบนิเวศทางทะเล บทบาทของผู้ผลิตปฐมภูมิต่อระบบนิเวศ 
ความสามารถในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและระบบ
นิเวศทางทะเล เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการวัดและติดตามผลิตภาพ 
และสุขภาพของระบบนิเวศ  
 Drivers of primary production in essential 
marine ecosystems (oceanic phytoplankton, coastal 
and intertidal, seagrass, mangrove, macroalgae and 
coral communities), effects of climate change (e.g. rising 
atmospheric CO2  and temperature, see-level rise) on 
ecosystem functioning and services of marine 
environment; roles of primary producers in ecosystems; 
capacity of adaptation for species and ecosystems to a 
changing climate; a range of techniques used to 
monitor their production and health 
 
830-602  3(3-0-6) 
กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศและระบบนิเวศ  
(Climate Change and Ecosystem) 
ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  
สมดุลของพลังงานและการถ่ายเทรังสี  ปฏิกิริยาเรือนกระจกและ
สภาวะโลกร้อน  สาเหตุธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ  ภูมิอากาศในอดีตกาลและการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศในอนาคต แบบจ าลองภูมิอากาศ การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดจากน้ ามือมนุษย์  การถ่ายเท 
แหล่งก าเนิด และแหล่งสะสมก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกในระบบ

นิเวศ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่อระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตัวและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ของระบบนิเวศ 
 Overview of  climate change science; energy 
balance and radiative transfer; greenhouse effect and 
global warming; natural causes of climate change; 
paleoclimate and future climate changes; climate 
model; assessment of  climate change induced by 
anthropogenic causes; exchanges, sources and sinks of 
greenhouse gases in the ecosystem; impact of climate 
change on the ecosystem and biodiversity; adaptation 
and vulnerability of  the ecosystem 
 
830-603                                                       3(3-0-6) 
มลพิษสิ่งแวดล้อมในคริสต์ศตวรรษที่ 21  
(Environmental Pollution in 21st Century) 

ภาพรวมของปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศ
และเสียง มลพิษทางน้ า มลพิษจากของเสียอุตสาหกรรม และ
มลพิษทางดิน รวมถึงการเชื่อมโยงถึงผลกระทบจากปัญหามลพิษ
ด้านต่างๆที่ส่งผลต่อปัญหาภาวะเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความเข้าใจถึงสภาพปัญหามลพิษในยุคปัจจุบัน
เพื่อแนวทางการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน 
 Overview of environmental pollution in 2 1 st 
century including air and noise pollution, water 
pollution, solid waste pollution and soil pollution; the 
impact of various dimensions of environmental pollution 
that influence on the greenhouse effect and climate 
change; the understanding of current issues in 
environmental pollution for sustainable management 

 
830-604 3(3-0-6)  
เครื่องมือวิเครำะห์ส ำหรับกำรประยุกต์ใช้ด้ำนส่ิงแวดล้อม
(Environmental Applications of Instrumental 
Analysis) 

ทฤษฎีหลักการ ส่วนประกอบและรายละเอียดของ
เครื่องมือ และการประยุกต์วิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยสเปกโทรเมตรี
แบบดูดกลืนและแบบเปล่งแสง สเปกโทรเมตรีการเรืองแสงจาก
อะตอมและโมเลกุล ไอออนซีเลกทีฟอิเลกโทรด โวลแทมเมตรี แก็ส
โครมาโทกราฟีและลิควิคโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง และการ
วิเคราะห์เชิงความร้อน การประยุกต์การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
โดยใช้เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้ารวมทั้งเทคนิคอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

Instrumentation theories, principles descriptions 
and applications in environment; analytical methods 
based on absorption and emission spectrometry, atomic 
and molecular photoluminescence spectrometry, ion-



 
selective electrode, voltammetry, high resolution gas-
chromatography, high performance liquid 
chromatography and thermal analysis; applications of 
instrumental methods in electrochemistry and related 
techniques  

 
835-602 3(3-0-6)   
เทคโนโลยีสีเขียวส ำหรับอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
(Green Technology for Industries and Management) 

หลักการและเครื่องมือของการประเมินวัฏจักรชีวิต 
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้หลักการของเทคโนโลยีสี
เขียว ความส าคัญของการใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการ
ออกแบบและการจัดการระบบการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านสังคมของระบบการผลิตที่
น าไปสู่การแก้ปัญหาเก่ียวกับการก าจัดของเสียที่ เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรม โดยเน้นปัจจัยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สามารถ
น าไป ใช้ ในการจั ดการด้ านมลพิ ษและสิ่ งแวดล้ อมของ
อุตสาหกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
 Principle and tools of life cycle assessment 
(LCA); industrial ecology; applications of using green 
technology; the importance of industrial management 
by using appropriate design and systems analysis of 
environmental, economic, and social impacts of 
product systems for industrial waste management; 
focusing on the knowledge of technology used in the 
environmental pollution management of industries for 
sustainable development  
 
835-603 3(3-0-6)  
เทคโนโลยีชีวภำพสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณำกำร 
(Integrated Environmental Biotechnology) 

แนวคิดใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม บทบาท
ของเทคโนโลยีชีวภาพในแนวคิดการป้องกันสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการและความยั่งยืน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
ประโยชน์ด้ านสิ่ งแวดล้อม พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม และนโยบายที่น ามาใช้ในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต  

Emerging concepts in environmental 
biotechnology; role of biotechnology in integrated 
environmental protection approach and sustainability; 
application of biotechnology for environmental 
benefits; current and future development in science, 
innovative technology and policy 
 
836-601        3(3-0-6) 
กำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมขั้นประยุกต์ 
(Applied Environmental Health Management) 

ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของ
มนุษย์และระบบนิเวศ  การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อควบคุม
คุณภาพอาหาร  อากาศ  น้ า  และดิน   การจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกอาคาร ที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการ 
ต่าง ๆ  การควบคุมแมลง  หนู  มูล-ฝอยทั่วไป  และมูลฝอยติดเชื้อ  
การจัดการภัยพิบัติ  และการใช้ เทคนิคการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการควบคุมและแก้ปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
              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 
environment, residences and workplaces; control of 
insects, rodents, general wastes and infectious wastes; 
disaster management; use of administrative technique 
and appropriate technology to control and solve 
environmental health problems 
 
836-602          3(3-0-6) 
พิษวิทยำสิ่งแวดล้อมและอุตสำหกรรม 
(Environmental and Industrial Toxicology) 
 หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยา  พิษจลนศาสตร์เมแทบอ
ลิซึมของสารพิษ  กลไกการออกฤทธ์ิและความเป็นพิษของสาร
มลพิษต่าง ๆ ต่อร่างกาย  การประเมินความเสี่ยงจากสารพิษ  การ
จัดการความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม  การเดินส ารวจในสถาน
ประกอบการ  สารมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 
ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงจากมลภาวะ
ทางอากาศ มลภาวะทางน้ า และมลภาวะในดินการเคลื่อนที่ของ
สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม  ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ  การทดสอบความ
เป็นพิษต่าง ๆ  และการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การขึ้น
ทะเบียนสารเคมี 

Basic principles of toxicology; toxicokinetics; 
metabolism of toxic substances; mechanism of action 
and toxic effect of toxic pollutants; health risk 
assessment; risk management in industrial plants; walk-
through survey in the workplace, toxic pollutants and 
their effects on human health, ecological system and 
environment; risk assessment related to air pollution, 
water pollution and soil pollution; fate of pollutants in 
the environment; biological indices; toxicity testing; good 
laboratory practice; chemical registration 
 
836-603                                                      3(3-0-6) 
กำรประเมินผลกระทบสุขภำพ 
(Health Impact Assessment)  

กระบวนการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายเพื่อสุขภาพ ระบบ



 
การประเมินผลกระทบจากนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ รูปแบบการประเมินผลกระทบสุขภาพใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ รวมถึง
กรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 

Public health policy development and 
implementation; public health policy process analysis; 
impact assessment system for policies, plans, projects 
and activities related to health; quantitative and 
qualitative methods in health impact assessment; 
health risk assessment; case studies in Thailand and 
foreign countries 

 
836-604                                                    3(3-0-6)  
กำรจัดกำรภัยธรรมชำติและสำรพิษ   
(Natural Disasters and Toxic Management) 

ปัญหาอุบัติภัยที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสารพิษ 
(สารเคมี โรคติดเชื้อ รังสี ) ทฤษฎี  กรณีศึกษา การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยในปัจจุบัน การอภิปรายนโยบายและ
กระบวนการจัดการเพื่อป้องกันและตอบสนองต่ออุบัติภัย 

The worldwide problem of natural and toxic 
disasters (chemicals, infectious disease agents, 
radiation);  theory;  case studies;  current scientific 
research reviewing;  the discussion of public policy and 
management process for  disasters prevention and 
response 

 
836-605                                                     3(3-0-6) 
อนำมัยสิ่งแวดลอ้มในอำคำร   
(Indoor Environmental Health) 

ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากมลสารเคมี มล
สารชีวภาพ หรือมลสารกัมมันตรังสีในที่พักอาศัย ส านักงาน 
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ห้องเรียน และสถานประกอบการ  ตลอดจน
แหล่งที่มาและชนิดของมลสาร  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์ การประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมในอาคาร วิธีป้องกันและ
ลดปัญหา 

The salient environmental health problems 
caused by chemical, biological or radiological 
contaminants in residences, offices, child care centres, 
classrooms and workplaces; sources and types of the 
contaminants; deleterious human health effects; an 
indoor environmental health assessment; preventive 
and eliminating measures 

 
837-601                                                  3(3-0-6) 
กำรวำงแผนส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Planning)  

 แนวความคิด หลักการเก่ียวกับการวางแผนสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการและวิธีการในการวางแผน การบริหารแผนและ
โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับการวางแผนด้าน
อ่ืนๆ 
 Concepts and principles of environmental 
planning; processes and techniques in environmental 
planning, plan administration, and project management; 
relationships between environmental planning and other 
aspects of planning 
 
837-602                                                  3(3-0-6) 
กำรวำงผังชุมชนและเมือง 
(Community and Urban Planning) 
 แนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการ และวิธีการในการวาง
ผังชุมชนและเมือง ทฤษฎีการจัดพื้นที่และการใช้ประโยชน์พื้นที่ใน
เมือง ปัจจัยต่างๆทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กายภาพ และ
สิ่งแวดล้อมที่ เก่ียวข้องกับการวางแผน/ผังชุมชน/ผังเมือง การ
เปลี่ยนแปลง/วิวัฒนาการทางสังคมที่เก่ียวข้องกับเมืองและชุมชน 
 Concepts, theories, processes and techniques in 
community and urban planning; urban landuse and 
landscape management theories; socio-politico-
economic, physical and environmental factors affecting 
community and city planning; urban change and 
evolution 
 
837-603                                                       3(3-0-6) 
กำรจัดกำรเมืองอย่ำงย่ังยืน 
(Sustainable Urban Management)  
 แนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการ และวิธีการในการ
จัดการและพัฒนาเมือง มิติต่างๆทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
กายภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนและเมือง 
การเปลี่ยนแปลง/วิวัฒนาที่เก่ียวข้องกับเมือง เมืองยั่งยืน เมืองน่า
อยู่ เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง ความยั่งยืน
ของเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Concepts, theories, processes and techniques in 
urban management and development; socio-politico-
economic, physical and environmental aspects affecting 
community and urban development; urban change and 
evolution; sustainable city; liveable city; resilient city; 
urban governance; urban sustainability and climate 
change 
  



 
837-604                                                   3(3-0-6) 
ภู มิสำรสนเทศศำสตร์ในด้ ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
(Geo-informatics in Natural Resources and 
Environment) 

แนวคิด หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
รับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัด
ด้วยดาวเทียมส าหรับสนับสนุนการประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งปกคลุมดิน ผลิตผลทางการเกษตรกรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Concepts, principles and applications of 
remote sensing; geographic information systems; and 
global positioning system technologies supporting land 
use and land cover assessment, agricultural 
production, natural resources and environment 
conservation 
  
837-605                                                     3(3-0-6) 
กำรรับรู้ระยะไกลขั้นสูง 
(Advanced Remote Sensing) 
 หลักการของการรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นต่างๆ 
ช่วงคลื่นที่ตามองเห็น, ช่วงคลื่นไมโครเวฟ ประเภทของดาวเทียม 
การปรับแก้เชิงเรขาคณิต การเน้นภาพ และการแปลงภาพ 
หลักการจ าแนกข้อมูลจากดาวเทียมแบบควบคุมและไม่ควบคุม 
การตรวจสอบความถูกต้องในการจ าแนกข้อมูล และการสกัด
ข้อมูลจากภาพ  การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในด้าน
ต่างๆ เช่น การตรวจติดตามทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ   
 Principles of remote sensing, optical remote 
sensing, microwave remote sensing; types of satellites; 
geometric image correction; image enhancement and 
image transformation; principles of supervised and 
unsupervised satellite imagery classification; accuracy 
assessment in classification and image extraction; 
application of satellite images such as monitoring 
natural resources and disaster 
 
838-601                                                     3(3-0-6) 
กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบย่ังยืน 
(Sustainable Ecotourism Management) 
 ความรู้และความเป็นมาของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน องค์ประกอบและ
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
เชิ งนิ เวศในบริบทของรูปแบบการท่ องเที่ ยวแบบยั่ งยื น 
องค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในแหล่งท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาธุรกิจทางการท่องเที่ยวด้าน
การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ด้านการพัฒนาจิตส านึกทางการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาและ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว แนวทางการจัดการท่องเที่ยวในภาวะโลก
ร้อน ตลอดจนการวิเคราะห์ทิศทางและนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของประเทศไทยเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล 
  Concept and history of sustainable tourism; 
concept of  sustainable  tourism  development; 
component and type of  tourism places; tourism model;  
ecotourism in the context  of sustainable tourism; 
component of sustainable tourism,  development of 
tourism resources, development  of tourism business, 
development of tourism market, participation of local 
community, tourism awareness; planning for tourism 
place and its conservation; tourism in the global 
warming and analysis the policy of sustainable tourism 
development in Thailand to meet the world class 
standard 
 
838-602                                                       3(3-0-6) 
กำรประเมินผลกระทบกำรท่องเที่ยว 
(Tourism Impact Assessment) 
 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในด้านกายภาพ 
และชีวภาพ ด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวทั้งในเชิงลบ และเชิงบวก ปัจจัยชี้วัด และ
วิธีการประเมินผลกระทบด้านดังกล่าวน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 
หาแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ    

Physical, biological and socio-cultural 
ecotourism impacts of community including the negative 
and positive tourist satisfaction; indicator factors and 
impact assessment being taken to analyze, and solve 
ecotourism management 

 
838-603                                                     3(3-0-6) 
กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว    
 (Tourism Resource Management)         
 ศึกษาการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว   แนวคิด   ทฤษฎี  
รูปแบบ วิ ธีการ   การค้นหาศักยภาพของพื้นที่  การพัฒนา
ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชม   กฎหมายที่เก่ียวข้อง หน้าที่ของ
องค์กรชุมชน นโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่นในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือและจิตส านึกต่อทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่เฉพาะ 
ได้แก่ เกาะ ป่าพรุ ป่าชายเลน ลุ่มน้ าทะเลสาบ  รวมทั้งพื้นที่พิเศษ 
เช่นแหล่งมรดกโลก ฯลฯ 
   Studying tourism resource management, 
concept, theory, methodology, finding the area potential; 
tourism resource development in communities, involving 
regulation; the role of community organization; policies 



 
of central and local government to reinforce 
cooperation and conscious to sustainable tourism 
resource communities participation; tourism resource 
management in specific area: island, pest swamp forest, 
mangrove,  lake basin including special area: world 
heritage etc.   
 
838-604                                                     3(3-0-6) 
กำรจัดกำรท่องเที่ยวภำยใต้สภำวะกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ                                                                   
(Tourism Management in Climate Change) 
 ศึกษาลักษณะความหมายและความส าคัญของการ
ท่องเที่ยวของแนวคิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทฤษฎี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ส่งผล พัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
ส่งผลต่อการท่องเที่ยว  แนวทางการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รูปแบบและกิจกรรม
การท่องเที่ยว รวมทั้งการปรับตัวและรับมือในอนาคต  
             Studying type, meaning and significance of 
tourism according to climate change; theory, changing 
trend, impact factor, changing tourism development 
under climate change; the impact of climate change 
having affect on tourism, how to manage suitably 
tourism under climate change; the type and tourism 
activities including adjust and cop with in the future   
 
838-606                                                     3(3-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียว 
(Green Tourism Business Management) 

ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบของการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ Green Tourism 
Business ได้แก่ การบริหารจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวสู่การ
เป็น Green Tourism โดยเน้นรูปแบบการด าเนินการแนว
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สมดุลของการพัฒนาและอนุรักษ์ น าสู่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     

Studying concept, model and principle of 
tourism business management for environment under 
green tourism business such as tourism business 
administration and management toward green tourism; 
a model of sufficiency economy leading to the balance 
of development and conservation for sustainable 
tourism 

 
820-606                                                     3(3-0-6) 
กรณีอุบัติใหม่ทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(Emerging Issues in Environmental Management)  

ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

New occurring issues concerning natural 
resources and environment 
 
820-607                                                       3(3-0-6) 
วิชำพิเศษทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 1 
(Special Studies in Environmental Management I)  

ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

Current interests concerning natural resources 
and environment 
 
820-608                                                       3(3-0-6) 
วิชำพิเศษทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 2 
(Special Studies in Environmental Management II) 

ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

Current interests concerning natural resources 
and environment 

 
820-900                                                  36(0-108-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
(Thesis) 

การวิจัยเพื่ อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้ านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การวางแผน การเขียนและการน าเสนอผลการวิจัย 
ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research into new bodies of knowledge in 
environmental management; planning, writing and 
reporting research findings, all under supervision of thesis 
advisers 

 
820-901                                                  48(0-144-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
(Thesis) 

การวิจัยเพื่ อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้ านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การวางแผน การเขียนและการน าเสนอผลการวิจัย 
ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research into new bodies of knowledge in 
environmental management; planning, writing and 
reporting research findings, all under supervision of thesis 
advisers  

 
 
 
 
 



 
820-902                                                72(0-216-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
(Thesis) 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การวางแผน การเขียนและการน าเสนอผลการวิจัย 
ภายใต้การดูแลและการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research into new bodies of knowledge in 
environmental management; planning, writing and 
reporting research findings, all under supervision of 
thesis advisers 


