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3.

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร

ตามทีภ่ าควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ จัดการเรียนการสอน
ในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2538 นั้น บัดนี้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อม มีความพร้ อมในการทีจ่ ะจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่ งแวดล้อม) เพือ่ ใช้ เป็ นกลยุทธ์
ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมไปสู เป้ าหมายคือการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พึง่ ตนเอง รวมทั้งการสร้ างองค์ ความรู เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการ
จัดการสิ่ งแวดล้ อม สร้ างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้ กบั ประชาชนโดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง สร้ างงานวิจัยด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศให้ มเี อกภาพและประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ และก้าวทันสถานการณ์ ด้านสิ่ งแวดล้อมทีม่ ผี ลมาจากการพัฒนาของโลกในปัจจุบันและ
อนาคต นอกจากนีย้ งั เน้ นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นการวิจัยเพื่อพัฒนา โดยใช้ ฐานของความรู จากการวิจัยและพัฒนานําไป
สร้ างความรู และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ แข่ งขันและรู เท่ าทันด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อมในระดับนานาชาติ
ปัจจุบันแนวโน้ มในการจัดการสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทยจะใช้ ระบบการตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่ างองค์ กรมากขึน้
โดยในองค์ กรขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้ องด้ านสิ่ งแวดล้ อม ทั้งที่เป็ นผู้ปล่ อยมลพิษ องค์ กรควบคุมดูแล และ องค์ กรที่ติดตามตรวจสอบ
จะต้ องมีบุคลากรที่ทําหน้ าที่ ผู้จัดการสิ่ งแวดล้ อม ผู้ตรวจสอบด้ านสิ่ งแวดล้ อม และผู้ควบคุมระบบด้ านสิ่ งแวดล้ อม อยู่ในองค์ กรด้ วย
ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้ องจัดการเรียนการสอนเพือ่ การสร้ างบุคคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทีเ่ หมาะสมเพือ่ ทําหน้ าทีด่ งั กล่าว
ระบบการจัดการข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อม เป็ นเครื่ องมือในการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อมในประเทศไทยที่สําคัญอย่ างยิ่ง ซึ่ ง
บุคลากรที่ทําหน้ าที่ดังกล่ าวจําเป็ นต้ องมีความรู้ ท้ังในด้ านเทคโนโลยีการจัดการข้ อมูล ระบบการจัดการข้ อมูล รวมทั้งความรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม และสามารถนําความรู้ หลากสาขามาประยุกต์ ใช้ ในงานระบบการจัดการข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมได้ อย่ าง
เหมาะสม
ทิศทางการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจัยในการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อมมีทิศทางสอดคล้ องกับนโยบายและแนวทางการ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่ งเป็ นองค์ ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ คือการวิจัยในการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่มีผลมาจากการ
พัฒนาด้ านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ด้ านสุ ขภาพ และ ด้ านการพัฒนา
สั งคมและวัฒนธรรม เพือ่ ใช้ เป็ นกลยุทธ์ ในการนําไปสู่ เป้ าหมายคือการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่ อไป
4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.2.1 เพือ่ ผลิตนักวิชาการสิ่ งแวดล้ อมในระดับปริญญาเอกทีส่ ามารถค้ นคว้ าวิจัย วางแผนจัดการ และแก้ปัญหาด้ าน
การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
4.2.2 เพือ่ ผลิตนักวิชาการระดับสู ง ซึ่งสามารถนําความรู้ ด้านต่ างๆ มาประยุกต์ ใช้ ในการจัดการ สิ่ งแวดล้อมด้ าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้ านสุ ขภาพ และด้ านการพัฒนาสั งคมและ
วัฒนธรรม เพือ่ ใช้ เป็ นกลยุทธ์ ในการนําไปสู่ เป้ าหมายคือการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4.2.3 เพือ่ ผลิตนักวิชาการด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในเรื่อง การจัดการ สิ่ งแวดล้อม
ตรวจสอบด้ านสิ่ งแวดล้อม และควบคุมระบบด้ านสิ่ งแวดล้อม
4.2.4 เพือ่ ผลิตนักวิชาการด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในเรื่อง เทคโนโลยีการจัดการข้ อมูล
ระบบการจัดการข้ อมูล ร่ วมกับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เพือ่ ประยุกต์ ในงาน ระบบการจัดการ
ข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้อมได้ อย่ างเหมาะสม
4.2.5 เพือ่ ใช้ ทรัพยากรบุคคล และอุปกรณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด
หลักสู ตรนี้จะเหมาะสมกับบุ คคลที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการสิ่ งแวดล้ อมนักวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ซึ่ ง
รวมถึงผู้บริหารทีม่ หี น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวางแผนและนโยบายสิ่ งแวดล้อม เพือ่ ใช้ เทคนิคในการจัดการและควบคุมสิ่ งแวดล้ อมได้ อย่ าง
มีประสิ ทธิภาพ
5.

กําหนดเปิ ดสอน
หลักสู ตรนีจ้ ะเปิ ดสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป

6.

คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิ์เข้ าศึกษา
6.1 เป็ นผู้มคี ุณสมบัตติ ามข้ อ 8. แห่ งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2541 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
6.2 เป็ นผู้สําเร็ จการศึ กษาระดับมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรื อต่ างประเทศที่สภามหาวิทยาลัย รั บรองวิทย
ฐานะ ด้ วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ ตํ่ากว่ า 3.25 (จากคะแนนเต็ม 4.00) หรื อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คัดเลือก หรือ
6.3 เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีประสบการณ์
ในการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านสิ่ งแวดล้ อมมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 3 ปี หลังสํ าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตโดยมี
หนังสื อรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้ าหน่ วยงาน

6.4 สํ าหรับผู้ทกี่ าํ ลังศึกษาอยู่ในหลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสมัครเข้ าศึกษาต่ อในหลักสู ตรนีไ้ ด้ อย่ างต่ อเนื่อง เมือ่ ผ่ านการลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาในระดับปริญญาโทครบตามหลักสู ตร โดยเหลือเฉพาะการสอบวิทยานิพนธ์ หรือ ขั้นตอนการอนุมตั กิ าร
จบการศึกษา และต้ องมีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.25 (จากคะแนนเต็ม 4.00) โดยการพิจารณาคัดเลือก และ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการคัดเลือก
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
7.1 คณะกรรมการที่แต่ งตั้งโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสั มภาษณ์ และ/หรื อ
สอบข้ อเขียนโดยจะประกาศให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป
7.2 ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร
7.3 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนี้
8.1 เป็ นหลักสู ตรภาคกลางวันในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
8.2 หลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนแผนการศึกษา แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสู งและ
ก่อให้ เกิดความก้าวหน้ าทางวิชาการและศึกษารายวิชาเพิม่ เติม
8.3 ข้ อกําหนดของหลักสู ตร
8.3.1 นักศึกษาอาจถูกกําหนดให้ ศึกษาวิชาเสริมพืน้ ฐานหรือวิชาอืน่ ก็ได้ โดยไม่ นับหน่ วยกิต และนักศึกษา
จะต้ องสอบผ่ านให้ ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในรายวิชาทีก่ าํ หนดให้ เรียน
8.3.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและการสอบปากเปล่ า โดย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นผู้กาํ หนดรูปแบบการสอบ
8.3.2.1 นักศึ กษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติได้ เมื่อได้ ศึกษาลักษณะวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษา และ
ลงทะเบียนศึ กษารายวิชาจากวิชาบังคับ และวิชาบังคับเลือกมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต และต้ องได้
ค่ าเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
8.3.2.2 นักศึกษาต้ องสอบวัดคุณสมบัติให้ ผ่านภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาและ
จะต้ องสอบผ่านภายในเวลา 2 ปี การศึกษา นับแต่ เริ่มจดทะเบียนเข้ าศึกษาเป็ นนักศึกษาของหลักสู ตร
8.3.3 การทําวิทยานิพนธ์
8.3.3.1 การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อได้ ศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 3 ภาค
การศึกษา และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยได้ รับค่ าเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 3.00
8.3.3.2 การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อได้ ศึกษาหรือสอบภาษาต่ างประเทศได้ ค่าระดับ P
(ผ่ าน) แล้ ว

8.3.3.3 นักศึกษาจะต้ องทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้ การแนะนําและควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะ
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ งตั้งโดยนักศึ กษาจะต้ องมีอาจารย์ ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก 1 คน ที่เป็ นอาจารย์ ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก
หรือเทียบเท่ า หรือมีตาํ แหน่ งทางวิชาการไม่ ตาํ่ กว่ ารองศาสตราจารย์ ส่ วนอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
(ถ้ ามี) อาจเป็ นอาจารย์ ประจําในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกก็ได้ แต่ ต้องมี
คุณวุฒิหรือตําแหน่ งทางวิชาการเช่ นเดียวกับอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก หรื อเป็ นผู้เชี่ ยวชาญที่เป็ น
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ สูงผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8.3.3.4 ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2541 พร้ อมด้ วยฉบั บ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะแต่ งตั้งกรรมการ
สอบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจํ าและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิจ ากภายนอกมหาวิท ยาลัย อาจารย์ ป ระจํ า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังกล่ าวต้ องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่ า หรื อเป็ นผู้ที่ดํารงตําแหน่ งทาง
วิชาการไม่ ตํ่ากว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กัน และต้ องมีประสบการณ์ ใน
การทําวิจัยทีม่ ใิ ช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
อนึ่ง อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลักและอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ได้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานสอบ และต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
8.3.4 การสอบภาษาต่ างประเทศ นักศึกษาต้ องสอบภาษาต่ างประเทศตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย
การสอบภาษาต่ างประเทศสํ าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
8.4 ผู้สําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตร ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่ งแวดล้ อม) จะต้ องสอบรายวิชาต่ างๆ ได้ ไม่ น้อยกว่ า
48 หน่ วยกิต ซึ่งประกอบด้ วยวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต) วิชาบังคับ 3 หน่ วยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หน่ วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่ วยกิต การสอบวัดคุณสมบัติ วิทยานิพนธ์ 36 หน่ วยกิต เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่ านการสอบ
ปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อย
ดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการระดับ
นานาชาติทมี่ กี รรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรองก่อนการตีพมิ พ์ (Peer Review)
8.5 การศึกษาวิชาเสริมพืน้ ฐานไม่ มคี ่ าระดับ และไม่ นับหน่ วยกิตให้
9.

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

10. การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ ตํ่ากว่ า 6 หน่ วยกิต และ ไม่ เกิน 12
หน่ วยกิต การลงทะเบียนเรียนอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
พร้ อมด้ วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
ค่ าระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00

F
0.00

11.1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรือระดับไม่
ตํ่ากว่ า B เท่ านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ D หรือ F ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือวิชาเลือก ให้ นํามา
คํานวณค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
นักศึกษาที่ได้ ค่าระดับ U ระดับตํ่ากว่ า B หรือระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรือระดับ
ไม่ ตํ่ากว่ า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาจะลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้น หรืออาจศึกษารายวิชาเลือกอืน่ ก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตาํ่ กว่ า B ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิ ทธิ์จะจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้ อกี เว้ น
แต่ หลักสู ตรจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน่
11.1.3 การวัดผลวิชาวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะ
ไม่ นํามาคํานวณค่ าเฉลีย่
11.1.4 การวัดผลวิชาเสริ มพืน้ ฐาน การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) โดยไม่ นับหน่ วยกิต
11.2 การสํ าเร็จการศึกษา
11.2.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
11.2.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
11.2.3 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยกําหนด คือ คะแนนTU-GET
ไม่ ตาํ่ กว่ า 550 คะแนน หรือ คะแนน TOEFL ไม่ ตาํ่ กว่ า 550 คะแนน สํ าหรับ Paper - Based, 213 คะแนน
สํ าหรับ Computer – Based และ 80 คะแนน สํ าหรับ Internet - Based หรือ คะแนน IELTS ไม่ ตาํ่ กว่ า 5.5
11.2.4 ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
11.2.5 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยกรรมการที่คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ งตั้ง ประกอบด้ วยอาจารย์ ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
และนําวิทยานิพนธ์ ที่พิมพ์ เรี ยบร้ อย พร้ อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (Full text) ลงในสื่ อบันทึก
ประเภทแผ่น CD แล้วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
11.2.6 ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดําเนินการให้ ผลงาน
หรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี
กรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
11.2.7 ต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาํ หนด อีกทั้ง
ต้ องชําระหนีส้ ิ นต่ างๆ ทั้งหมดทีม่ กี บั มหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ว

12. งบประมาณ
ประมาณค่ าใช้ จ่ายนักศึกษาต่ อปี คนละ 100,000 บาท โดยใช้ งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
13. หลักสู ตร
13.1 จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
13.2 โครงสร้ างหลักสู ตร

48

หน่ วยกิต

วิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน 1 วิ ช า
ไม่ นั บ หน่ วยกิ ต
วิ ช าบั ง คั บ
3
หน่ วยกิ ต
วิ ช าบั ง คั บ เลื อ ก
6
หน่ วยกิ ต
วิ ช าเลื อ ก
3
หน่ วยกิ ต
วิ ท ยานิ พ นธ์
36
หน่ วยกิ ต
(โดยให้ วิ ช า วล. 801 หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการพืน้ ฐาน เป็ นวิ ช าบั ง คั บ เรี ย นก่ อน)
13.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนในหลั ก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การสิ่ งแวดล้ อม ประกอบด้ วย
อั ก ษรย่ อ 2 ตั ว และเลขรหั ส 3 ตั ว โดยมี ค วามหมายดั ง นี้
อั ก ษรย่ อ
ภาษาไทย
วล. หมายถึ ง วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อม
ภาษาอั ง กฤษ ES. หมายถึ ง Environmental Science
เลขรหั ส
เลขรหั ส วิ ช าในหลั ก สู ตรประกอบด้ วย 3 หลั ก มี ค วามหมายดั ง นี้
เลขหลักหน่ วย จําแนกตามลักษณะวิชา
0-2
วิชาบังคับ
3-6
วิชาบังคับเลือก
7-9
วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
จําแนกตามกลุ่มของลักษณะวิชา
0
วิชาบังคับเรียนก่อน วิชาบังคับ วิทยานิพนธ์
1-4
หมวดวิชา การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
5-6
หมวดวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษ
7-9
หมวดวิชา ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิง
เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
เลขหลักร้ อย
จําแนกลําดับความสํ าคัญของลักษณะวิชา
7
หมายถึง วิชาระดับต้ น
8
หมายถึง วิชาระดับสู ง และศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์

13.4 รายวิ ช า
13.4.1 วิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน
นักศึกษาต้ องเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน 1 วิชา
รหั ส
ชื่ อ วิ ช า

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
วล. 801 หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการพืน้ ฐาน
3(3-0-9)
ES. 801 Fundamental Concepts of Integrated Environmental Management

13.4.2 วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องเรียนวิชาบังคับ จํานวน 3 หน่ วยกิต
รหั ส
ชื่ อ วิ ช า
วล. 802 การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
ES. 802 Integrated Environmental Management

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-7)

13.4.3 วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า 2 รายวิชา 6 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษาจากหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่ง เพียง
หมวดวิชาเดียวจาก 3 หมวดวิชา ดังนี้
- หมวดวิชาการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
- หมวดวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ
- หมวดวิชาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิงเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ก.หมวดวิชาการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
วล. 813 การจัดการสิ่ งแวดล้อมทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการ
3(2-3-7)
ES. 813 Integrated Management on Coastal Resources

รหั ส

ชื่ อ วิ ช า

วล. 814 การจัดการทรัพยากรนํา้ ผิวดินเชิงบูรณาการ
ES. 814 Integrated Water Resources Management: IWRM

3(2-3-7)

วล. 815 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และพรรณพืชเชิงบูรณาการ
ES. 815 Integrated Management on Forest Resources

3(2-3-7)

วล. 816 การจัดการทรัพยากรดินเชิงบูรณาการ
ES. 816 Integrated Management on Soil Resources

3(2-3-7)

วล. 823 การจัดการสิ่ งแวดล้อม เชิงเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม เชิงบูรณาการ
ES. 823 Applications of Economic Social and Culture on Integrated
Environmental Management

3(3-0-9)

รหั ส

ชื่ อ วิ ช า

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
วล. 824 การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อมโดยกลยุทธ์ ด้านแผนและนโยบายสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
ES. 824 Applications of Environmental Policy and Planning on Integrated
Environmental Management
วล. 825 การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยวิธีการผังเมือง
ES. 825 Application of Urban Planning on Environmental Management

3(2-3-7)

วล. 826 การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูแม่ นํา้ คู คลอง
ES. 826 Conservation and Rehabilitation of Rivers and Canals

3(3-0-9)

วล. 833 การวางแผนการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ เชิงบูรณาการ
ES. 833 Integrated Land Use Planning

3(2-3-7)

วล. 834 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (1)
ES. 834 Special Study on Integrated of Environmental Management (1)

3(3-0-9)

วล. 835 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (2)
ES. 835 Special Study on Integrated of Environmental Management (2)

3(3-0-9)

ข. หมวดวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ
รหั ส

ชื่ อ วิ ช า

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
วล. 853 การจัดการ ติดตามตรวจสอบ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-3-7)
ES. 853 Management, Monitoring and Control on Air Pollution Control System
วล. 854 การจัดการสารพิษและกากของเสี ยอันตรายเชิงบูรณาการ
ES. 854 Integrated Management on Toxic Substance and Hazardous Waste

3(2-3-7)

วล. 855 การจัดการ ติดตามตรวจสอบ ระบบควบคุมมลพิษทางนํา้
3(2-3-7)
ES. 855 Management, Monitoring and Control on Waste Water Treatment System
วล. 856 การจัดการความเสี่ ยงในสิ่ งแวดล้อม
ES. 856 Environmental Risk Management

3(2-3-7)

วล. 863 เทคโนโลยีสะอาดเพือ่ การจัดการและควบคุมมลพิษ
ES. 863 Clean Technology for Pollution Control and Management
วล. 864 การจัดการขยะเชิงบูรณาการ
ES. 864 Integrated Solid Waste Management

3(2-3-7)

วล. 865 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านการจัดการและควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการ (1)
ES. 865 Special Study on Integrated of Pollution Control and Management (1)

3(3-0-9)

วล. 866 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านการจัดการและควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการ (2)
ES. 866 Special Study on Integrated of Pollution Control and Management (2)

3(3-0-9)

3(2-3-7)

ค. หมวดวิชาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิงเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้ อม
รหั ส

ชื่ อ วิ ช า

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
วล. 873 การประมวลผลข้ อมูลภาพเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ ด้านรีโมทเซนซิง
3(2-3-7)
ES. 873 Digital Image Processing and Remote Sensing Analysis

3(2-3-7)
วล. 874 การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิง
เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 874 Application of GIS and Remote Sensing for Environmental Management
วล. 875 แบบจําลองเชิงภูมศิ าสตร์ สําหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 875 Geographic Modeling for Environmental Management

3(2-3-7)

วล. 876 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิง
เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (1)
ES.876 Special Study on Integrated of GIS and Remote Sensing for
Environmental Management (1)

3(3-0-9)

วล. 883 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิง
เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (2)
ES.883 Special Study on Integrated of GIS and Remote Sensing for
Environmental Management (2)

3(3-0-9)

13.4.4 วิชาเลือก
นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้ อย 1 รายวิชา 3 หน่ วยกิต จากวิชาทีก่ าํ หนดให้ ในหมวดวิชาการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ หรือ
หมวดวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ หรือหมวดวิชาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิงเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม ดังนี้

ก. หมวดวิ ช าการจั ด การสิ่ งแวดล้ อมเชิ ง บู ร ณาการ
รหั ส

ชื่ อ วิ ช า

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
วล. 717 การวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES. 717 Projects Assessment and Evaluation for Environmental Management

3(3-0-9)
วล. 718 ระบบสิ่ งแวดล้ อมเชิงเศรษฐกิจและสั งคมเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 718 Environmental System in Socio-Economic for Environmental Management
วล. 719 การวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพือ่
3(2-3-7)
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 719 Planning of Environmental Monitoring for Environmental Management

รหั ส

ชื่ อ วิ ช า

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
วล. 727 การจัดทํานโยบายและแผนเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES. 727 Policy and Planning for Environmental Management
วล. 728 การมีส่วนร่ วมของประชาชนกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 728 Public Participation and Environmental Management

3(3-0-9)

วล. 729 การวิเคราะห์ ระบบนิเวศแหล่งนํา้ จืดในระบบลุ่มนํา้ ขั้นสู ง
ES. 729 Advanced Aquatic Ecosystem Analysis in River Basin Level

3(3-0-9)

วล. 737 การวิเคราะห์ ทางสถิตเิ พือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 737 Statistical Analysis for Environmental Management

3(2-3-7)

วล. 738 การจัดการสิ่ งแวดล้อมสํ าหรับแหล่งท่ องเทีย่ วทางธรรมชาติ
3(3-0-9)
โบราณสถานและแหล่งวัฒนธรรม
ES. 738 Environmental Management for Nature Cultural and Ancient Resources
วล. 739 ชีวเคมีสําหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมทะเลและชายฝั่ง
ES. 739 Biochemistry for Coastal and Marine Environmental Management

3(2-3-7)

ข. หมวดวิ ช าการจั ด การและควบคุ ม มลพิ ษ
รหั ส

ชื่ อ วิ ช า

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
วล. 757 คอมพิวเตอร์ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES. 757 Computer Programming for Environmental Management

วล. 758 การวางแผนและการควบคุมการผลิตเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 758 Production Planning and Control for Environmental Management

3(3-0-9)

วล. 759 การควบคุมมลพิษในดินและนํา้ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 759 Soil and Water Pollution Control for Environmental Management

3(3-0-9)

วล. 767 เทคโนโลยีในการจัดการสารพิษและกากของเสี ยอันตรายขั้นสู ง
ES. 767 Advanced Control Technology for Toxic Substances and

3(2-3-7)

Hazardous Waste Management
วล. 768 การจัดการและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในบริเวณกว้ าง
ES. 768 World Wide Air Pollution Problems; Management and Control

3(3-0-9)

วล. 769 กระบวนการการจัดการขยะขั้นสู ง
ES. 769 Advanced Solid Waste Management

3(2-3-7)

ค.หมวดวิ ช าระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ และรี โ มทเซนซิ ง เพื่ อ การจั ด การสิ่ งแวดล้ อม
รหั ส

ชื่ อ วิ ช า

วล. 777 การแปลความหมายแผนทีแ่ ละภาพถ่ ายทางอากาศ
ES. 777 Mapping and Aerial Photography Interpretation

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย–ปฏิ บั ติ ก าร–ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-9)

วล. 778 การวิเคราะห์ เชิงพืน้ ทีส่ ํ าหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 778 Spatial Analysis for Environmental Management

3(2-3-7)

วล. 779 เวกเตอร์ ในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ภาคปฏิบัติ
เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES. 779 Practical Vector GIS for Environmental Management

3(2-3-7)

วล. 787 การฝึ กงานด้ านรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ES. 787 Remote Sensing and GIS Training

3(0-0-9)

วล. 788 การเขียนโปรแกรมสํ าหรับการวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่
ES. 788 Programming for Spatial Analysis

3(2-3-7)

13.4.5 วิทยานิพนธ์
รหั ส
วล. 900
ES. 900

ชื่ อ วิ ช า
วิทยานิพนธ์
Dissertation

หน่ วยกิ ต
36

13.5 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วล. 801 หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการพืน้ ฐาน
วล. 802 การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
วิชาบังคับเลือก
รวม

ไม่ นับหน่ วยกิต
3
หน่ วยกิต
3
หน่ วยกิต
6
หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
รวม

3
3
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

9
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

9
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

9
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

9
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
รวม

13.6 คําอธิบายรายวิชา

13.6.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
วล801 หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการพืน้ ฐาน
3(3-0-9)
ES801 Fundamental Concepts of Integrated Environmental Management
หลักการจัดการสิ่ งแวดล้ อมเชิงบูรณาการผสมผสานระหว่ างเทคนิ คทางวิทยาศาสตร์ สั งคมศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
13.6.2 วิชาบังคับ
วล802 การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
3(2-3-7)
ES802 Integrated Environmental Management
การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการสํ าหรับปัญหาสิ่ งแวดล้อมด้ านต่ างๆ ทั้งทางด้ านนํา้ อากาศ เสี ยง ป่ า ไม้ ดิน
ชุ มชนเมือง ฯลฯ ในเชิ งที่มีความสั มพันธ์ กับปั จจัยทางสั งคมและเศรษฐกิจ โดยใช้ หลักการและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา การประเมิน
สถานการณ์ และการจัดการ สิ่ งแวดล้ อมด้ านต่ างๆ ข้ างต้ น ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบของระบบต่ างๆ ทางนิเวศวิทยา
โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
13.6.3 วิชาบังคับเลือก
ก. หมวดวิชาการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
3(2-3-7)
วล813 การจัดการสิ่ งแวดล้อมทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการ
ES813 Integrated Management on Coastal Resources
ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งทะเล ลักษณะเฉพาะของการเปลีย่ นแปลงในระบบและคุณภาพนํา้ ทะเลและนํา้ กร่ อย
การเปลีย่ นแปลงและผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนา การวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของนํา้ ทะเล
และนํา้ กร่ อย เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อมทีเ่ กิดจากการพัฒนาการประมง และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เชิงบูรณาการ โดยมีการศึกษาทั้ง
ในและนอกสถานที่
3(2-3-7)
วล814 การจัดการทรัพยากรนํา้ ผิวดินเชิงบูรณาการ
ES814 Integrated Water Resources Management: IWRM
การบริหารจัดการนํา้ ผิวดิน (ทรัพยากรนํา้ จืด) เชิงบูรณาการ รวมถึงการศึกษาทั้งลักษณะทางกายภาพ วัฏจักรของ
นํา้ และระบบนิเวศของแหล่ งนํา้ จืดตามธรรมชาติ ได้ แก่ แม่ นํา้ ลําคลอง ทะเลสาบ และแหล่ งนํา้ ทีม่ นุษย์สร้ างขึน้ ศึกษาผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อมด้ านต่ างๆ จากการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรนํ้าผิวดิน โดยกิจกรรมมนุษย์ หรือสภาพทางเศรษฐกิจ สั งคม การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง ศึกษาหลักการ การวางแผน และการประเมินปัญหาเกีย่ วกับทรัพยากรนํา้ เช่ น นํา้
เสี ย นํา้ ท่ วม นํา้ แล้ง เป็ นต้ น โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

วล815 การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และพรรณพืชเชิงบูรณาการ
3(2-3-7)
ES815 Integrated Management on Forest Resources
ระบบนิเวศป่ าไม้ การเปลีย่ นแปลงและผลกระทบทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา การเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐานของ
ชุ มชน ป่ าไม้ ชุมชน การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของป่ าไม้ เพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้ อมป่ าไม้ ที่เกิด
จากการพัฒนา เชิงบูรณาการ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล816 การจัดการทรัพยากรดินเชิงบูรณาการ
3(2-3-7)
ES816 Integrated Management on Soil Resources
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ ของดินเชื่อมโยงกับการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ ศึกษาลักษณะเฉพาะ การ
เปลีย่ นแปลงและผลกระทบในคุณภาพดินทีเ่ กิดจากการพัฒนา การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เพือ่ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมทีเ่ กิดจากการพัฒนา เชิงบูรณาการ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล823 การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม เชิงบูรณาการ
3(3-0-9)
ES823 Applications of Economic Social and Culture on Integrated Environmental Management
การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ด้าน เศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม กับงานด้ านการจัดการด้ าน
สิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ แนวความคิดในการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อม ทีค่ าํ นึงถึงผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม และการ
ใช้ ประโยชน์ สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล824 การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อมโดยกลยุทธ์ ด้านแผนและนโยบายสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-9)
ES824 Applications of Environmental Policy and Planning on Integrated Environmental Management
การใช้ กลยุทธ์ ด้านแผนและนโยบายสิ่ งแวดล้อม กับการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงผสมผสาน การจัดทําแผนทางด้ าน
สิ่ งแวดล้ อม การสั งเคราะห์ นโยบายสิ่ งแวดล้ อมโดยคํานึงถึงการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน และประสานผลประโยชน์ ให้ ได้ ผลดีที่สุด ตลอดจน
การวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการพิจารณาทางเลือก โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล825 การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยวิธีการผังเมือง
3(2-3-7)
ES825 Application of Urban Planning on Environmental Management
การประยุกต์ ใช้ หลักการทางด้ านผังเมืองกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมีการศึกษาถึงการใช้ ทดี่ นิ ประเภทและ
ปริมาณสั ดส่ วน การกระจาย การจัดการผังเมือง ซึ่งทําให้ สภาพแวดล้ อมอยู่ในสภาวะสมดุล เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสั งคม ทั้งใน
ระดับภาคและเมือง โดยคํานึงถึงการอยู่ร่วมกับสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
3(3-0-9)
วล826 การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูแม่ นํา้ คู คลอง
ES826 Conservation and Rehabilitation of Rivers and Canals
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมทีท่ าํ ให้ แม่ นํา้ คู คลอง เสื่ อมสภาพ จากการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรนํา้ โดยกิจกรรมของมนุษย์
หรือสภาพทางเศรษฐกิจ สั งคม การตั้งถิ่นฐานของชุ มชน และวัฒนธรรม ศึกษาแนวทางการฟื้ นฟูคุณภาพของแม่ นํ้า คู คลองให้ ดีขึน้
ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์ แม่ นํา้ คู คลองทีส่ ํ าคัญ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

วล833 การวางแผนการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ เชิงบูรณาการ
3(2-3-7)
ES833 Integrated Land Use Planning
การวางแผนการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ โดยอาศัยความรู้ ทางด้ านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสั งคม อันเกีย่ วเนื่องกับ
สิ่ งแวดล้อม เพือ่ การจัดการการใช้ ทดี่ นิ เชิงบูรณาการ เพือ่ กิจการต่ าง ๆ ให้ เหมาะสมต่ อศักยภาพของทรัพยากรดิน และศึกษาผลกระทบ
ต่ อสิ่ งแวดล้อมทีจ่ ะเกิดขึน้ หากมีการใช้ ทดี่ นิ ผิดประเภทหรือไม่ เหมาะสม โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล834 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (1)
3(3-0-9)
ES834 Special Study on Integrated of Environmental Management (1)
ศึกษาเฉพาะเรื่องและบุคคลในเรื่องการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ สํ าหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์ ปัจจุบัน
โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล835 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (2)
3(3-0-9)
ES835 Special Study on Integrated of Environmental Management (2)
ศึกษาเฉพาะเรื่องและบุคคลในเรื่องการจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ สํ าหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์ ปัจจุบัน
ต่ อเนื่องจาก วล. 834 โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
ข. หมวดวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ
3(2-3-7)
วล853 การจัดการ ติดตามตรวจสอบ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
ES853 Management, Monitoring and Control on Air Pollution Control System
เทคโนโลยีต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการควบคุมการปล่อยสารมลพิษทางอากาศทีจ่ ุดปล่อย ดัชนีทใี่ ช้ วดั ควบคุมการทํางานของ
ระบบควบคุ ม ระบบและกระบวนการติดตามตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดด้ านมลพิษทางอากาศ ระบบการจัดการด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับระบบควบคุมด้ านมลพิษทางอากาศ และกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบระบบการควบคุมการ
ปล่อยสาร มลพิษทีจ่ ุดปล่อย โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล854 การจัดการสารพิษและกากของเสี ยอันตรายเชิงบูรณาการ
3(2-3-7)
ES854 Integrated Management on Toxic Substance and Hazardous Waste
เทคโนโลยีต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการจัดการสารพิษ และกากของเสี ยอันตราย และวิธีการจัดการเชิงบูรณาการเพือ่ การจัดการ
เพื่อทําให้ การจัดการมีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมน้ อยที่สุด ศึ กษาระบบควบคุมการปล่ อยสารมลพิษที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการด้ าน
สารพิษ และกากของเสี ยอันตราย ศึ กษาดัช นี ที่ใช้ ค วบคุ มการทํา งานของระบบหรื อการจั ด การระบบ และกระบวนการติด ตาม
ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัด รวมทั้งกฎระเบียบเกีย่ วกับการติดตามตรวจสอบระบบการควบคุม และจัดการด้ านการจัดการ
สารพิษ และกากของเสี ยอันตราย โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล855 การจัดการติดตามตรวจสอบ ระบบควบคุมมลพิษทางนํา้
3(2-3-7)
ES855 Management, Monitoring and Control on Waste Water Treatment System
เทคโนโลยีต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการบําบัดนํา้ เสี ยจากอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม ดัชนีทใี่ ช้ ควบคุมการทํางานของ
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย กระบวนการติดตามตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสี ย การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่เกีย่ วข้ องกับระบบ
บําบัดนํา้ เสี ยและกฎระเบียบ เกีย่ วกับการติดตามตรวจสอบระบบบําบัดนํา้ เสี ย โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

วล856 การจัดการความเสี่ ยงในสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES856 Environmental Risk Management
การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ด้านความเสี่ ยง เช่ น ความเสี่ ยงจากการได้ รับสารมลพิษจากการดํารงชีวติ จากการประกอบ
อาชี พ รู ปแบบการรั บสารมลพิษ โอกาสที่จะมีผลกระทบ แนวโน้ ม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และใช้ ผลการศึ กษาดังกล่ าวมาเป็ น
เครื่องมือในการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล863 เทคโนโลยีสะอาดเพือ่ การจัดการและควบคุมมลพิษ
3(2-3-7)
ES863 Clean Technology for Pollution Control and Management
การนําเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีการลดการปล่อยมลพิษทีจ่ ุดปล่อย การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต การ
นํามาใช้ ซํ้า และการวนกลับมาใช้ ใหม่ มาประยุกต์ ใช้ เพื่อการจัดการสารพิษอันตรายและควบคุมมลพิษทางนํ้าและอากาศ โดยมี
การศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล864 การจัดการขยะเชิงบูรณาการ
3(2-3-7)
ES864 Integrated Solid Waste Management
เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบทีใ่ ช้ ในการจัดการขยะเทศบาล (MSW) และวิธีการจัดการขยะ
เชิ งบูรณาการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อสิ่ งแวดล้ อม สั งคม และเศรษฐกิจอย่ างยั่งยืน รวมถึงการศึ กษาการจัดทําเค้ าโครงที่ใช้ ในการ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกสํ าหรับการลดของเสี ย การนํากลับมาใช้ ใหม่ และการคืนสภาพของทรัพยากร โดยมีการศึกษาทั้งใน
และนอกสถานที่
วล865 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านการจัดการและควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการ (1)
3(3-0-9)
ES865 Special Study on Integrated of Pollution Control and Management (1)
ศึกษาเฉพาะเรื่องและบุคคลในเรื่องการจัดการและควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการ สํ าหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
3(3-0-9)
วล866 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านการจัดการและควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการ (2)
ES866 Special Study on Integrated of Pollution Control and Management (2)
ศึ ก ษาเฉพาะเรื่ อ งและบุ ค คลในเรื่ อ งการจั ด การและควบคุ ม มลพิ ษ เชิ ง บู ร ณาการ สํ า หรั บ
กรณี ศึ ก ษาในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ต่ อเนื่ อ งจาก วล 865 โดยมี ก ารศึ ก ษาทั้ ง ในและนอกสถานที่
ค. หมวดวิชาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิงเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
วล873 การประมวลผลข้ อมูลภาพเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ ด้านรีโมทเซนซิง
3(2-3-7)
ES873 Digital Image Processing and Remote Sensing Analysis
หลักการ ทฤษฎี การประยุกต์ ใช้ ข้อมูลภาพเชิงตัวเลขจากดาวเทียมสํ ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ขั้นตอนและเทคนิคใน
การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูลภาพเชิ งตัวเลขโดยใช้ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์ แวร์ ทางด้ านรี โมทเซนซิ ง การใช้ เทคนิคต่ างๆ
ทางด้ านการประมวลผลข้ อมูลภาพเชิ งตัวเลข อาทิเช่ น เทคนิคการปรั บแก้ ค่าความผิดพลาดทางเรขาคณิตและทางรั งสี การเน้ น
ข้ อมูลภาพ การกรองข้ อมูลภาพ การจําแนกชั้นข้ อมูลภาพ การประเมินค่ าความถูกต้ อง เพือ่ การประยุกต์ ใช้ กับการจัดการสิ่ งแวดล้ อม
โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

วล874 การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิงเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้ อม
3(2-3-7)
ES874 Application of GIS and Remote Sensing for Environmental Management
การประยุกต์ ใช้ ข้อมูลและเทคนิคด้ านรีโมทเซนซิงร่ วมกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพือ่ ติดตามการ
เปลีย่ นแปลงของสิ่ งแวดล้อมในด้ านต่ างๆ อาทิ การวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงของสภาพพืชพรรณ การติดตามการเปลีย่ นแปลงของการ
ใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ เป็ นต้ น โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล875 แบบจําลองเชิงภูมศิ าสตร์ สําหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES875 Geographic Modeling for Environmental Management
ประยุกต์ ใช้ แบบจําลองเชิงนิเวศร่ วมกับแบบจําลองเชิงพืน้ ทีจ่ ากระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิง เพือ่
การวิเคราะห์ คาดการณ์ หรือจําลองเหตุการณ์ การเปลีย่ นแปลงของสิ่ งแวดล้ อมทั้งในเชิงพืน้ ที่และเวลาเพือ่ เป็ นแนวทางในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล876 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิง
3(3-0-9)
เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (1)
ES876 Special Study on Integrated of GIS and Remote Sensing for Environmental Management (1)
ศึกษาเฉพาะเรื่องและบุคคล ในเรื่องระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิงเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิง
บูรณาการ สํ าหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์ ปัจจุบัน โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล883 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้ านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิง
3(3-0-9)
เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (2)
ES883 Special Study on Integrated of GIS and Remote Sensing for Environmental Management (2)
ศึกษาเฉพาะเรื่องและบุคคล ในเรื่องระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิงเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อมเชิง
บูรณาการ สํ าหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์ ปัจจุบันต่ อเนื่องจาก วล.884 โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

13.6.4 วิชาเลือก
ก. หมวดวิ ช าการจั ด การสิ่ งแวดล้ อมเชิ ง บู ร ณาการ
วล717 การวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES717 Projects Assessment and Evaluation for Environmental Management
การวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการโดยเน้ นโครงการพัฒนาทีม่ ผี ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม ทั้งโครงการ
ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล718 ระบบสิ่ งแวดล้ อมเชิงเศรษฐกิจและสั งคมเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
ES718 Environmental System in Economic and Sociology for Environmental Management
ความสั มพันธ์ ระหว่ างเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม เชื่อมโยงปัญหาและระบบ สิ่ งแวดล้อม เพือ่ ประยุกต์ ใช้ ใน
งานด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้ อม โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

วล719 การวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES719 Planning of Environmental Monitoring for Environmental Management
การวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เช่ น คุณภาพนํา้ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสี ยง เป็ นต้ น
โดยการวางแผนอย่ างเป็ นระบบ และสามารถใช้ ผลการตรวจวัดเป็ นเครื่องมือเพือ่ ติดตามการจัดการสิ่ งแวดล้ อม ทั้งทางด้ านอากาศเสี ย
นํา้ เสี ย ฯลฯ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล727 การจัดทํานโยบายและแผนเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES727 Policy and Planning for Environmental Management
วิธีการการจัดทํานโยบายและแผนเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม จากโครงการพัฒนาต่ างๆ เช่ น เมือง สนามบิน ท่ าเรือ
เพือ่ เป็ นไปตามนโยบายการพัฒนาแบบยัง่ ยืนโดยมีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมน้ อยทีส่ ุ ด โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
3(3-0-9)
วล728 การมีส่วนร่ วมของประชาชนกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES728 Public Participation and Environmental Management
รูปแบบแนวทางการจัดการให้ ประชากรมีส่วนร่ วมต่ อการจัดการสิ่ งแวดล้ อม การประชาสั มพันธ์ และการไต่
สวนสาธารณะด้ านสิ่ งแวดล้ อมจากโครงการพัฒนาต่ างๆ เพื่อให้ ประชาชนส่ วนใหญ่ ได้ รับรู้ และมีส่วนแสดงความคิดเห็นอย่ างเป็ น
ระบบ และทําให้ การจัดการ สิ่ งแวดล้อมเป็ นทีย่ อมรับและประสบผลสํ าเร็จ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล729 การวิเคราะห์ ระบบนิเวศแหล่งนํา้ จืดในระบบลุ่มนํา้ ขั้นสู ง
3(3-0-9)
ES729 Advanced Aquatic Ecosystem Analysis at River Basin Level
การวิเคราะห์ ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประยุกต์ ใช้ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ในการคาดการณ์
และกรณีศึกษาต่ างๆ ระบบนิเวศแหล่งนํา้ จืดในระบบลุ่มนํา้ ในสภาพทางธรรมชาติ และที่มนุษย์ สร้ างขึน้ โดยเน้ นขั้นตอนขบวนการทั้ง
ทางกายภาพ เคมี และชี ววิทยา ขั้นสู ง ตลอดจน ความสั มพันธ์ ของสภาพแวดล้ อม ที่มีต่อการปรับตัวและการกระจายตัวของพืชและ
สั ต ว์ การใช้ ประโยชน์ แ ละการพัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ต่ า งๆ รวมทั้ ง ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจากการพั ฒ นาที่ มี ต่ อ ระบบนี้
ความสั มพันธ์ ของมนุษย์ กบั การใช้ ทรัพยากรต่ างๆ ในแหล่ งนํา้ จืด ความสั มพันธ์ กบั ทรัพยากรอืน่ ๆในแหล่ งนํา้ จืด เพือ่ สามารถเข้ าใจใน
การรั กษาสมดุล ระหว่ างการอนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้ อมูล การกําหนดเขต และการจัดการเชิงพืน้ ที่ภายใต้
การจัดทําข้ อตกลงกับชุมชนท้ องถิ่น โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล737 การวิเคราะห์ ทางสถิตเิ พือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES737 Statistical Analysis for Environmental Management
การใช้ การวิเคราะห์ ทางสถิตขิ ้นั สู ง เช่ น การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิงเส้ น การวิเคราะห์ แบบหลายตัวแปร การ
วิเคราะห์ ความแปรปรวน เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล738 การจัดการสิ่ งแวดล้อมสํ าหรับแหล่งท่ องเทีย่ วทางธรรมชาติ
3(3-0-9)
โบราณสถาน และแหล่งวัฒนธรรม
ES738 Environmental Management for Nature Cultural and Ancient Resources
สภาพของธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมทีม่ คี ่ าตลอดจนโบราณสถานอันเป็ นแหล่งท่ องเทีย่ ว และวิธีการจัดการ
สิ่ งแวดล้ อมที่ประยุกต์ กับแหล่ งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบ
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมศิลปกรรม เพือ่ ให้ ทรัพยากรดังกล่าวอยู่อย่างยัง่ ยืน โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

วล739 ชีวเคมีสําหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมทะเลและชายฝั่ง
3(2-3-7)
ES739 Biochemistry for Coastal and Marine Environmental Management
ปัญหาจากมลพิษประเภทต่ างๆ ทีส่ ่ งผลต่ อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทะเลและชายฝั่ง กระบวนการต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ องและผลที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทะเลและชายฝั่งโดยศึกษาในเชิ งลึกทั้งทางด้ านชีวภาพ และเคมีภาพ
เพื่อช่ วยในการวางแผนจัดการ ควบคุม และลดผลกระทบที่เกิดขึน้ กับทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนศึกษาปฏิกิริยาและกระบวนการบําบัด
สิ่ งแวดล้อมทะเลและชายฝั่งทั้งทางเคมีและชีววิธี โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

ข. หมวดวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ
วล757 คอมพิวเตอร์ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES757 Computer Programming for Environmental Management
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ผนวกกับการทํางานของคอมพิวเตอร์ บุคคล หลักการเขียนคําสั่ งด้ วยภาษาชั้นสู ง
ตัวอย่างชุดคําสั่ งทีใ่ ช้ และการนําไปประยุกต์ ใช้ กบั งานด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล758 การวางแผนและการควบคุมการผลิตเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
ES758 Production Planning and Control for Environmental Management
องค์ ประกอบของการผลิตในกิจการทางอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งราคามาตรฐานที่
ต้ องการ การเลือกทําเลที่ต้ังโรงงาน และขบวนการที่ใช้ ในการผลิต การพยากรณ์ การผลิต การหาวัตถุดิบ การจัดการลําดับการผลิต
เพือ่ ลดการปล่อยมลพิษ ลดการใช้ ทรัพยากร และการจัดวางผังโรงงานให้ เหมาะสม โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล759 การควบคุมมลพิษในดินและนํา้ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
ES759 Soil and Water Pollution Control for Environmental Management
การเกิดมลพิษในดินและนํา้ รวมถึงการควบคุมมลพิษในดินและนํา้ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้ อม ทั้งทางด้ านเคมี
ฟิ สิ กส์ และชีวภาพ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ ภายในดินตามธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์ อีกทั้งการป้ องกัน แก้ ไข
ควบคุม และการจัดการ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล767 เทคโนโลยีในการจัดการสารพิษและกากของเสี ยอันตรายขั้นสู ง
ES767 Advanced Control Technology for Toxic Substances and Hazardous Waste Management

3(2-3-7)

เทคโนโลยีต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการจัดการขยะและกากของเสี ยจากแหล่งต่ างๆ และวิธีการจัดการเชิงบูรณาการ โดยการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบเพือ่ ทําให้ การจัดการมีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมน้ อยทีส่ ุ ด โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล768 การจัดการและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในบริเวณกว้ าง
3(3-0-9)
ES768 World Wide Air Pollution Problems; Management and Control
ปัญหามลพิษทางอากาศในระดับบริเวณกว้ าง เช่ น ภาวะโลกร้ อน ภาวะฝนกรด การลดลงของบรรยากาศชั้นโอโซน
เป็ นต้ น รวมทั้งศึกษาการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบอันจะนําไปสู่ ความยัง่ ยืนของสภาพแวดล้ อมในอนาคต เช่ น การดําเนินการด้ าน
คาร์ บอนเครดิต การประเมินการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก การควบคุมภาวะฝนกรด การควบคุมสารทําลายบรรยากาศชั้นโอโซน เป็ นต้ น
โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

วล769 กระบวนการการจัดการขยะขั้นสู ง
3(2-3-7)
ES769 Advanced Solid Waste Management
กระบวนการ รวบรวมข้ อมูล คัดเลือก จําแนก วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ กระบวนการสั งเคราะห์ เทคโนโลยีเพือ่ การ
จัดการขยะ จัดทําแผน รวมทั้งการสร้ างจิตสํ านึกทางสั งคม วิธีการนําไปปฏิบัติ การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและประเมินโครงการ โดยมี
การศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
ค. หมวดวิชาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิงเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
วล777 การแปลความหมายแผนทีแ่ ละภาพถ่ ายทางอากาศ
3(3-0-9)
ES777 Mapping and Aerial Photography Interpretation
หลักการทางด้ านแผนทีแ่ ละภาพถ่ ายทางอากาศ การอ่านและแปลความแผนที่ เส้ นโครงแผนที่ ระบบพิกดั
การแปลความหมายภาพถ่ ายทางอากาศ เพือ่ ใช้ ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
3(2-3-7)
วล778 การวิเคราะห์ เชิงพืน้ ทีส่ ํ าหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ES778 Spatial Analysis for Environmental Management
หลักการ แนวความคิด การประยุกต์ ใช้ ข้ อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ บบราสเตอร์ ในระบบ สารสนเทศภูมศิ าสตร์ สํ าหรับการ
วิเคราะห์ ปัญหาและการสร้ างแบบจําลองทางสิ่ งแวดล้ อม เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการสิ่ งแวดล้ อม โดยเน้ นการศึกษาในภาคปฏิบัติ
ของการประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ วเิ คราะห์ และสร้ างแบบจําลองเชิงพืน้ ทีข่ องข้ อมูลแบบราสเตอร์ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล779 เวกเตอร์ ในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ภาคปฏิบัติ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-7)
ES779 Practical Vector GIS for Environmental Management
หลักการ แนวความคิด การประยุกต์ ใช้ ข้อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ บบเวกเตอร์ ในระบบ สารสนเทศภูมศิ าสตร์ สํ าหรับการ
วิเคราะห์ ปัญหาและการสร้ างแบบจําลองทางสิ่ งแวดล้ อม เพื่อเป็ นแนวทางในการจัด การด้ านสิ่ งแวดล้ อม โดยเน้ นการศึ กษาใน
ภาคปฏิบัตขิ องการประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ วเิ คราะห์ ข้อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ บบเวกเตอร์ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่
วล787 การฝึ กงานด้ านรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
3(0-0-9)
ES787 Remote Sensing and GIS Training
ฝึ กงานภาคปฏิบัตทิ างด้ านการประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ และรีโมทเซนซิงในหน่ วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนทีม่ คี วามชํานาญงานด้ านดังกล่าว โดยได้ รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บรรยาย โดยมีเวลาฝึ กงานไม่
น้ อยกว่ า 60 วัน การประเมินผลการศึกษากระทําโดยพิจารณาจากการประเมินของหน่ วยงานทีใ่ ห้ การฝึ กงานและอาจารย์ผ้สู อน
วล788 การเขียนโปรแกรมสํ าหรับการวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่
3(2-3-7)
ES788 Programming for Spatial Analysis
หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพือ่ เป็ นเครื่องมือในการศึกษา การจัดการประมวล
ข้ อมูล และการวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่ โดยมีการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

13.6.5 วิทยานิพนธ์
วล900 วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
ES900 Dissertation
การวิจัยทีก่ ่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม โดยต้ องมีการเขียนวิทยานิพนธ์ ภายใต้ การให้
คําปรึกษาของคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์

