
   

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ 
สาขาวชิาการจัดการส่ิงแวดล้อม 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 
 
1.  ช่ือหลกัสูตร ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา การจัดการส่ิงแวดล้อม 
  Doctor of Philosophy Program in Environmental Management 
 
2.  ช่ือปริญญา   
 ภาษาไทย  ช่ือเตม็   ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (การจัดการส่ิงแวดล้อม) 

ช่ือย่อ  ปร.ด. (การจัดการส่ิงแวดล้อม) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Doctor of Philosophy (Environmental Management) 
ช่ือย่อ Ph.D. (Environmental Management) 

 
3.   หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 
4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร  

ตามทีภ่าควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน 
ในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 น้ัน บัดนี ้ ภาควชิาวทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม มคีวามพร้อมในการทีจ่ะจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตร ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (การจัดการส่ิงแวดล้อม) เพือ่ใช้เป็นกลยุทธ์ 
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมไปสู�เป้าหมายคอืการพฒันาอย่างยัง่ยนื พึง่ตนเอง รวมทั้งการสร้างองค์ความรู�เพือ่เพิม่ศักยภาพการ
จัดการส่ิงแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวติทีด่ใีห้กบัประชาชนโดยหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง สร้างงานวจิัยด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศให้มเีอกภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึน้และก้าวทนัสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมทีม่ผีลมาจากการพฒันาของโลกในปัจจุบันและ
อนาคต นอกจากนีย้งัเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา โดยใช้ฐานของความรู�จากการวิจัยและพัฒนานําไป
สร้างความรู�และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่แข่งขันและรู�เท่าทนัด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมในระดบันานาชาต ิ 

 ปัจจุบันแนวโน้มในการจัดการส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยจะใช้ระบบการตรวจสอบซ่ึงกันและกันระหว่างองค์กรมากขึน้ 
โดยในองค์กรขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้านส่ิงแวดล้อม ทั้งที่เป็นผู้ปล่อยมลพิษ องค์กรควบคุมดูแล และ องค์กรที่ติดตามตรวจสอบ 
จะต้องมีบุคลากรที่ทําหน้าที่ ผู้จัดการส่ิงแวดล้อม ผู้ตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม และผู้ควบคุมระบบด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ในองค์กรด้วย 
ดงัน้ันจึงมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องจัดการเรียนการสอนเพือ่การสร้างบุคคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถทีเ่หมาะสมเพือ่ทาํหน้าทีด่งักล่าว   

ระบบการจัดการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม เป็นเคร่ืองมือในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยที่สําคัญอย่างยิ่ง ซ่ึง
บุคลากรที่ทําหน้าที่ดังกล่าวจําเป็นต้องมีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ระบบการจัดการข้อมูล รวมทั้งความรู้ด้าน



 

   

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม และสามารถนําความรู้หลากสาขามาประยุกต์ใช้ในงานระบบการจัดการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมมีทิศทางสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการพฒันาประเทศ คือการวิจัยในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมที่มีผลมาจากการ
พฒันาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ด้านสุขภาพ และ ด้านการพัฒนา
สังคมและวฒันธรรม เพือ่ใช้เป็นกลยุทธ์ในการนําไปสู่เป้าหมายคอืการพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป 

 4.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

4.2.1 เพือ่ผลตินักวชิาการส่ิงแวดล้อมในระดบัปริญญาเอกทีส่ามารถค้นคว้าวจิัย วางแผนจัดการ และแก้ปัญหาด้าน
การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ 

4.2.2 เพือ่ผลตินักวชิาการระดบัสูง ซ่ึงสามารถนําความรู้ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ ส่ิงแวดล้อมด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้านสุขภาพ และด้านการพฒันาสังคมและ
วฒันธรรม เพือ่ใช้เป็นกลยุทธ์ในการนําไปสู่เป้าหมายคอืการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

4.2.3 เพือ่ผลตินักวชิาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ทีม่คีวามรู้ความสามารถในเร่ือง การจัดการ  ส่ิงแวดล้อม 
ตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม และควบคุมระบบด้านส่ิงแวดล้อม  

4.2.4 เพือ่ผลตินักวชิาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ทีม่คีวามรู้ความสามารถในเร่ือง เทคโนโลยกีารจัดการข้อมูล 
ระบบการจัดการข้อมูล ร่วมกบัความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เพือ่ประยุกต์ในงาน ระบบการจัดการ
ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

4.2.5 เพือ่ใช้ทรัพยากรบุคคล และอุปกรณ์ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด 

  หลักสูตรนี้จะเหมาะสมกับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
รวมถึงผู้บริหารทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนและนโยบายส่ิงแวดล้อม เพือ่ใช้เทคนิคในการจัดการและควบคุมส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ 
 
5.   กาํหนดเปิดสอน 
 หลกัสูตรนีจ้ะเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 
6.   คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษา 
  6.1    เป็นผู้มคุีณสมบัตติามข้อ 8. แห่งข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.2541 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2550 
6.2  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัย รับรองวิทย

ฐานะ ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.25 (จากคะแนนเต็ม 4.00) หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คดัเลอืก หรือ  

6.3  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลยัรับรองวิทยฐานะ และมีประสบการณ์
ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านส่ิงแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หลงัสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตโดยมี
หนังสือรับรองจากผู้บังคบับัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน 



 

   

 
6.4  สําหรับผู้ทีก่าํลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตร วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สามารถสมคัรเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรนีไ้ด้อย่างต่อเน่ือง เมือ่ผ่านการลงทะเบียน
ศึกษารายวชิาในระดบัปริญญาโทครบตามหลกัสูตร โดยเหลอืเฉพาะการสอบวทิยานิพนธ์ หรือ ขั้นตอนการอนุมตักิาร
จบการศึกษา และต้องมรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.25 (จากคะแนนเตม็ 4.00) โดยการพจิารณาคดัเลอืก และ
อนุมตัจิากคณะกรรมการคดัเลอืก 

 
7. การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 

7.1 คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ
สอบข้อเขียนโดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

7.2 ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมคัร 

7.3 เงือ่นไขอืน่  ๆให้เป็นไปตามประกาศรับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
8. ระบบการศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยฉบับแก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ดงันี ้
8.1 เป็นหลกัสูตรภาคกลางวนัในระบบทวภิาค จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
8.2 หลักสูตรนีเ้ปิดสอนแผนการศึกษา แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ

ก่อให้เกดิความก้าวหน้าทางวชิาการและศึกษารายวชิาเพิม่เตมิ 
8.3 ข้อกาํหนดของหลกัสูตร 
 8.3.1 นักศึกษาอาจถูกกาํหนดให้ศึกษาวชิาเสริมพืน้ฐานหรือวชิาอืน่กไ็ด้ โดยไม่นับหน่วยกติ และนักศึกษา  

จะต้องสอบผ่านให้ได้ค่าระดบั P (ผ่าน) ในรายวชิาทีก่าํหนดให้เรียน  
8.3.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดย

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นผู้กาํหนดรูปแบบการสอบ 
8.3.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติได้ เมื่อได้ศึกษาลักษณะวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และ

ลงทะเบียนศึกษารายวิชาจากวิชาบังคับ และวิชาบังคับเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และต้องได้
ค่าเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00  

8.3.2.2 นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายใน 3 คร้ัง มิฉะน้ันจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาและ
จะต้องสอบผ่านภายในเวลา 2 ปีการศึกษา นับแต่เร่ิมจดทะเบียนเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของหลกัสูตร 

8.3.3 การทาํวทิยานิพนธ์ 
8.3.3.1 การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ภาค

การศึกษา และมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ โดยได้รับค่าเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.00  
8.3.3.2 การสอบวทิยานิพนธ์ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อได้ศึกษาหรือสอบภาษาต่างประเทศได้ค่าระดับ P 

(ผ่าน) แล้ว 
 
 



 

   

8.3.3.3 นักศึกษาจะต้องทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้การแนะนําและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้งโดยนักศึกษาจะต้องมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ที่เป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
หรือเทยีบเท่า หรือมตีาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํา่กว่ารองศาสตราจารย์ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) อาจเป็นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกกไ็ด้ แต่ต้องมี
คุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือเป็นผู้เช่ียวชาญที่เป็น
บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์สูงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หลกัสูตรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

8.3.3.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ .ศ .  2541 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่ม เติม  (ฉบับที่  2 )  พ .ศ .  2545 และระเ บียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์   โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะแต่งตั้งกรรมการ
สอบ ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใน
การทาํวจิัยทีม่ใิช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพือ่รับปริญญา 

  อน่ึง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานสอบ และต้องเข้าสอบวทิยานิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง 

 
8.3.4 การสอบภาษาต่างประเทศ นักศึกษาต้องสอบภาษาต่างประเทศตามระเบียบของมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ว่าด้วย

การสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 
8.4 ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการส่ิงแวดล้อม) จะต้องสอบรายวิชาต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า          

48 หน่วยกติ  ซ่ึงประกอบด้วยวิชาเสริมพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกติ) วิชาบังคับ 3 หน่วยกติ  วิชาบังคับเลอืก 6 หน่วยกิต  
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต การสอบวัดคุณสมบัติ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ              
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการระดับ
นานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรองก่อนการตพีมิพ์ (Peer Review) 

8.5 การศึกษาวชิาเสริมพืน้ฐานไม่มค่ีาระดบั และไม่นับหน่วยกติให้ 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกต ิและไม่เกนิ 10 ภาคการศึกษาปกต ิ 

 
10.  การลงทะเบียนเรียน  

 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต และ ไม่เกิน 12 
หน่วยกติ การลงทะเบียนเรียนอืน่ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 
พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 

 
 
 



 

   

11.  การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา  
 11.1 การวดัผลการศึกษา 
  11.1.1 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยวชิาดงัต่อไปนี ้

ระดบั A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดบั 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 
11.1.2 การนับหน่วยกติที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกติลกัษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือระดับไม่

ตํ่ากว่า B เท่าน้ัน รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ D หรือ F ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือวิชาเลอืก ให้นํามา
คาํนวณค่าระดบัเฉลีย่สะสมทุกคร้ังไป 

  นักศึกษาที่ได้ค่าระดับ U ระดับตํ่ากว่า B หรือระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับในหลกัสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันได้อกีเพยีง 1 คร้ัง และคร้ังหลงันีจ้ะต้องได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือระดับ
ไม่ตํ่ากว่า B มิฉะน้ันจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา หากเป็นรายวิชาเลอืก นักศึกษาจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวชิาน้ัน หรืออาจศึกษารายวชิาเลอืกอืน่กไ็ด้ 

  นักศึกษาทีไ่ด้ค่าระดบัไม่ตํา่กว่า B ในรายวชิาใด ไม่มสิีทธ์ิจะจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันได้อกี เว้น
แต่หลกัสูตรจะกาํหนดไว้เป็นอย่างอืน่ 

11.1.3 การวัดผลวิชาวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)   หน่วยกติที่ได้จะ
ไม่นํามาคาํนวณค่าเฉลีย่ 

11.1.4 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ฐาน  การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดบั P (ผ่าน) และระดบั N (ไม่ผ่าน) โดยไม่นับหน่วยกติ 

 11.2 การสําเร็จการศึกษา  
11.2.1 ได้ศึกษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 
11.2.2 ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า 3.00  
11.2.3 ได้ระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของมหาวทิยาลยักาํหนด คอื คะแนนTU-GET 

ไม่ตํา่กว่า 550 คะแนน หรือ คะแนน TOEFL ไม่ตํา่กว่า 550 คะแนน สําหรับ Paper - Based, 213 คะแนน 
สําหรับ Computer – Based และ 80 คะแนน สําหรับ Internet - Based หรือ คะแนน IELTS ไม่ตํา่กว่า 5.5   

11.2.4 ได้ระดบั P (ผ่าน) ในการสอบวดัคุณสมบัต ิ
11.2.5 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยกรรมการที่คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง ประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์เรียบร้อย พร้อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full text) ลงในส่ือบันทึก
ประเภทแผ่น CD แล้วมามอบให้มหาวทิยาลยัตามระเบียบ  

11.2.6 ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีมิพ์ในวารสารหรือส่ิงพมิพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตพีมิพ์ และเป็นทีย่อมรับในสาขาวชิาน้ัน  

11.2.7 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์กาํหนด อกีทั้ง
ต้องชําระหนีสิ้นต่างๆ ทั้งหมดทีม่กีบัมหาวทิยาลยัเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

 
 



 

   

12.   งบประมาณ 
 ประมาณค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อปีคนละ 100,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 
 
13.   หลกัสูตร 
 13.1 จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   48 หน่วยกติ 
          13.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

  วิชา เสริมพื้นฐาน  1  วิชา                  ไม่นับหน่วยกิต  
  วิชาบังคับ       3  หน่วยกิต  
  วิชาบังคับ เลือก      6  หน่วยกิต  
  วิชา เลือก       3  หน่วยกิต  
  วิทยานิพนธ์      36  หน่วยกิต  

      (โดยให้วิชา  วล .  801  หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการพืน้ฐาน เ ป็นวิชาบังคับ เ รียนก่อน )  
 

13.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
   รายวิชาที่ เ ปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ ส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วย   
   อักษรย่อ  2  ตัว  และเลขรหัส  3  ตัว  โดยมีความหมายดังนี้  
   อักษรย่อ  ภาษาไทย  วล .  หมายถึง  วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม  
        ภาษาอังกฤษ  ES.  หมายถึง  Environmental  Sc ience  
   เลขรหัส  

เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย  3  หลัก  มีความหมายดังนี้  
     เลขหลกัหน่วย  จําแนกตามลกัษณะวชิา 

0-2 วชิาบังคบั 
  3-6 วชิาบังคบัเลอืก 
  7-9 วชิาเลอืก 

     เลขหลกัสิบ  จําแนกตามกลุ่มของลกัษณะวชิา 
         0   วชิาบังคบัเรียนก่อน วชิาบังคบั วทิยานิพนธ์  

               1-4  หมวดวชิา การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
                                     5-6   หมวดวชิา การจัดการและควบคุมมลพษิ  

  7-9   หมวดวชิา ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิง                           
เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม    

     เลขหลกัร้อย   จําแนกลาํดบัความสําคญัของลกัษณะวชิา 
                                      7     หมายถึง วชิาระดบัต้น 
                                      8     หมายถึง วชิาระดบัสูง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
                                                    9     หมายถึง วทิยานิพนธ์ 
 
 



 

   

13.4  รายวิชา   
 13.4 .1  วิชา เสริมพื้นฐาน   

นักศึกษาต้องเรียนวชิาเสริมพืน้ฐาน 1 วชิา  
รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

วล. 801 หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการพืน้ฐาน    3(3-0-9) 
  ES. 801 Fundamental Concepts of Integrated Environmental Management    

 13.4.2 วชิาบังคบั 

นักศึกษาต้องเรียนวชิาบังคบั จํานวน 3 หน่วยกติ 
รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

วล. 802 การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ     3(2-3-7) 
  ES. 802 Integrated Environmental Management 

 13.4.3 วชิาบังคบัเลอืก 
นักศึกษาเลอืกศึกษารายวชิาไม่น้อยกว่า 2 รายวชิา 6 หน่วยกติ โดยเลอืกศึกษาจากหมวดวชิาใดหมวดวชิาหน่ึง เพยีง
หมวดวชิาเดยีวจาก 3 หมวดวชิา ดงันี ้ 

- หมวดวชิาการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
- หมวดวชิาการจัดการและควบคุมมลพษิ 
- หมวดวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิงเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
ก.หมวดวชิาการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ 

รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

วล. 813 การจัดการส่ิงแวดล้อมทะเลและชายฝ่ังเชิงบูรณาการ   3(2-3-7) 
ES. 813 Integrated Management on Coastal Resources 

 วล. 814 การจัดการทรัพยากรนํา้ผวิดนิเชิงบูรณาการ    3(2-3-7) 
 ES. 814 Integrated Water Resources Management: IWRM 

 วล. 815 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และพรรณพชืเชิงบูรณาการ   3(2-3-7) 
 ES. 815 Integrated Management on Forest Resources   

 วล. 816 การจัดการทรัพยากรดนิเชิงบูรณาการ     3(2-3-7) 
 ES. 816 Integrated Management on Soil Resources 

วล. 823 การจัดการส่ิงแวดล้อม เชิงเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม เชิงบูรณาการ  3(3-0-9) 
  ES. 823 Applications of  Economic Social and Culture on Integrated  

              Environmental Management 

 



 

   

รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

วล. 824 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมโดยกลยุทธ์ด้านแผนและนโยบายส่ิงแวดล้อม 3(3-0-9) 
ES. 824 Applications of Environmental Policy and Planning on Integrated  

                Environmental Management 

 วล. 825 การจัดการส่ิงแวดล้อมโดยวธีิการผงัเมอืง    3(2-3-7) 
 ES. 825 Application of Urban Planning on Environmental Management 

 วล. 826 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่นํา้ คู คลอง     3(3-0-9) 
 ES. 826 Conservation and Rehabilitation of Rivers and Canals 

 วล. 833 การวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิเชิงบูรณาการ           3(2-3-7) 
 ES. 833 Integrated Land Use Planning 

 วล. 834 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ  (1)  3(3-0-9) 
  ES. 834 Special Study on Integrated of Environmental Management  (1) 

 วล. 835 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ  (2)  3(3-0-9) 
 ES. 835 Special Study on Integrated of Environmental Management  (2) 

ข. หมวดวชิาการจัดการและควบคุมมลพษิ  

รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

วล. 853 การจัดการ ตดิตามตรวจสอบ ระบบควบคุมมลพษิทางอากาศ  3(2-3-7) 
ES. 853 Management, Monitoring and Control on Air Pollution Control System 

  วล. 854 การจัดการสารพษิและกากของเสียอนัตรายเชิงบูรณาการ   3(2-3-7) 
  ES. 854 Integrated Management on Toxic Substance and Hazardous Waste 

  วล. 855 การจัดการ ตดิตามตรวจสอบ ระบบควบคุมมลพษิทางนํา้   3(2-3-7) 
 ES. 855 Management, Monitoring and Control on Waste Water Treatment System 

  วล. 856 การจัดการความเส่ียงในส่ิงแวดล้อม     3(2-3-7) 
 ES. 856 Environmental Risk Management 

            วล. 863 เทคโนโลยสีะอาดเพือ่การจัดการและควบคุมมลพษิ            3(2-3-7)  
 ES. 863 Clean Technology for Pollution Control and Management  

   วล. 864 การจัดการขยะเชิงบูรณาการ      3(2-3-7) 
ES. 864 Integrated Solid Waste Management  

  วล. 865 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการจัดการและควบคุมมลพษิเชิงบูรณาการ  (1) 3(3-0-9) 
ES. 865 Special Study on Integrated of Pollution Control and Management  (1) 

  วล. 866 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการจัดการและควบคุมมลพษิเชิงบูรณาการ  (2) 3(3-0-9) 
ES. 866 Special Study on Integrated of Pollution Control and Management  (2) 

 



 

   

 

 ค. หมวดวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิงเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  

รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

  วล. 873 การประมวลผลข้อมูลภาพเชิงตวัเลขและการวเิคราะห์ด้านรีโมทเซนซิง 3(2-3-7) 
 ES. 873 Digital Image Processing and Remote Sensing Analysis 

  วล. 874 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิง  3(2-3-7) 
                               เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม 

ES. 874 Application of GIS and Remote Sensing for Environmental Management 

  วล. 875 แบบจําลองเชิงภูมศิาสตร์สําหรับการจัดการส่ิงแวดล้อม   3(2-3-7) 
ES. 875 Geographic Modeling for Environmental Management 

  วล. 876 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิง 3(3-0-9) 
                เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ (1) 

ES.876  Special Study on Integrated of GIS and Remote Sensing for  
             Environmental Management (1) 

  วล. 883 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิง 3(3-0-9) 
                 เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ  (2)  

ES.883 Special Study on Integrated of GIS and Remote Sensing for  
             Environmental Management (2) 

 
 13.4.4 วชิาเลอืก  

นักศึกษาเลอืกเรียนอย่างน้อย  1 รายวชิา  3 หน่วยกติ จากวชิาทีก่าํหนดให้ในหมวดวชิาการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ หรือ 
หมวดวชิาการจัดการและควบคุมมลพษิ หรือหมวดวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิงเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม ดงันี ้

 

ก . หมวดวิชาการจัดการ ส่ิงแวดล้อมเ ชิงบูรณาการ   

รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

วล. 717 การวเิคราะห์และประเมนิผลโครงการเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  3(2-3-7) 
ES. 717 Projects Assessment and Evaluation for Environmental Management 

  วล. 718 ระบบส่ิงแวดล้อมเชิงเศรษฐกจิและสังคมเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  3(3-0-9) 
ES. 718 Environmental System in Socio-Economic for Environmental  Management  
วล. 719 การวางแผนตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพือ่   3(2-3-7) 
              การจัดการส่ิงแวดล้อม 
ES. 719 Planning of Environmental Monitoring for Environmental Management 



 

   

 
รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

  วล. 727 การจัดทาํนโยบายและแผนเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม   3(2-3-7) 
ES. 727 Policy and Planning for Environmental Management  

  วล. 728 การมส่ีวนร่วมของประชาชนกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม   3(3-0-9) 
ES. 728 Public Participation and Environmental Management  

  วล. 729 การวเิคราะห์ระบบนิเวศแหล่งนํา้จืดในระบบลุ่มนํา้ขั้นสูง   3(3-0-9) 
ES. 729 Advanced Aquatic Ecosystem Analysis in River Basin Level 

  วล. 737 การวเิคราะห์ทางสถิตเิพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม    3(2-3-7) 
ES. 737 Statistical Analysis for Environmental Management 

  วล. 738 การจัดการส่ิงแวดล้อมสําหรับแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ  3(3-0-9) 
               โบราณสถานและแหล่งวฒันธรรม 
  ES. 738 Environmental Management for Nature Cultural and Ancient Resources 

  วล. 739 ชีวเคมสํีาหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมทะเลและชายฝ่ัง   3(2-3-7) 
ES. 739 Biochemistry for Coastal and Marine Environmental Management  
 

ข. หมวดวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ   

รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

วล. 757 คอมพวิเตอร์เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม      3(2-3-7) 
ES. 757 Computer Programming for Environmental Management  

  วล. 758 การวางแผนและการควบคุมการผลติเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  3(3-0-9) 
ES. 758 Production Planning and Control for Environmental Management 

  วล. 759 การควบคุมมลพษิในดนิและนํา้เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม   3(3-0-9) 
ES. 759 Soil and Water Pollution Control for Environmental Management 

  วล. 767 เทคโนโลยใีนการจัดการสารพษิและกากของเสียอนัตรายขั้นสูง  3(2-3-7) 
  ES. 767 Advanced Control Technology for Toxic Substances and  

                                             Hazardous Waste Management  

  วล. 768 การจัดการและควบคุมปัญหามลพษิทางอากาศในบริเวณกว้าง  3(3-0-9) 
ES. 768 World Wide Air Pollution Problems; Management and Control  

  วล. 769 กระบวนการการจัดการขยะขั้นสูง     3(2-3-7) 
ES. 769 Advanced Solid Waste Management  

 



 

   

 
ค .หมวดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิงเพื่อการจัดการ ส่ิงแวดล้อม  

รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
  (บรรยาย–ปฏิบัติการ– ศึกษาด้วยตนเอง )  

วล. 777 การแปลความหมายแผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ                    3(3-0-9) 
ES. 777 Mapping and Aerial Photography Interpretation 

  วล. 778 การวเิคราะห์เชิงพืน้ทีสํ่าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อม   3(2-3-7) 
ES. 778 Spatial Analysis for Environmental Management 

  วล. 779 เวกเตอร์ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ภาคปฏิบัต ิ            3(2-3-7) 
                เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  

ES. 779 Practical Vector GIS for Environmental Management 

  วล. 787 การฝึกงานด้านรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์           3(0-0-9) 
ES. 787 Remote Sensing and GIS Training 

  วล. 788 การเขียนโปรแกรมสําหรับการวเิคราะห์เชิงพืน้ที ่           3(2-3-7)  
ES. 788 Programming for Spatial Analysis 

 
13.4.5 วทิยานิพนธ์  

รหัส    ช่ือวิชา       หน่วยกิต  
วล. 900   วทิยานิพนธ์                         36 
ES. 900    Dissertation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
13.5  แผนการศึกษา 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
 วล. 801   หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการพืน้ฐาน                             ไม่นับหน่วยกติ 
 วล. 802   การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ                  3  หน่วยกติ 
 วชิาบังคบัเลอืก        3  หน่วยกติ 
     รวม     6 หน่วยกติ 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 วชิาบังคบัเลอืก         3  หน่วยกติ 
 วชิาเลอืก           3  หน่วยกติ 

รวม     6 หน่วยกติ 

 

 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 
 วทิยานิพนธ์               9  หน่วยกติ 

รวม     9 หน่วยกติ 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 วทิยานิพนธ์                      9  หน่วยกติ 
รวม     9 หน่วยกติ 

 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
 วทิยานิพนธ์                   9  หน่วยกติ 

รวม     9 หน่วยกติ 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
 วทิยานิพนธ์                9  หน่วยกติ 

รวม     9 หน่วยกติ 
 
 
 
 



 

   

 13.6  คาํอธิบายรายวชิา 

 

 13.6.1 วชิาเสริมพืน้ฐาน 

วล801 หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการพืน้ฐาน      3(3-0-9) 
ES801 Fundamental Concepts of Integrated Environmental Management    

หลักการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการผสมผสานระหว่างเทคนิคทางวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์  
และวศิวกรรมศาสตร์ เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่
 
 13.6.2 วชิาบังคบั 

วล802 การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ                        3(2-3-7) 
ES802 Integrated Environmental Management  

การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการสําหรับปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้งทางด้านนํา้  อากาศ  เสียง ป่า ไม้ ดนิ  
ชุมชนเมือง ฯลฯ ในเชิงที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา  การประเมิน
สถานการณ์ และการจัดการ       ส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ  ข้างต้น  ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของระบบต่างๆ ทางนิเวศวิทยา 
โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

 
13.6.3 วชิาบังคบัเลอืก 

          ก. หมวดวชิาการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ 

วล813 การจัดการส่ิงแวดล้อมทะเลและชายฝ่ังเชิงบูรณาการ     3(2-3-7) 
ES813 Integrated Management on Coastal Resources 

ระบบนิเวศทะเลและชายฝ่ังทะเล ลกัษณะเฉพาะของการเปลีย่นแปลงในระบบและคุณภาพนํา้ทะเลและนํา้กร่อย  
การเปลีย่นแปลงและผลกระทบทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพและคุณภาพของนํา้ทะเล
และนํา้กร่อย เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจากการพฒันาการประมง และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เชิงบูรณาการ โดยมกีารศึกษาทั้ง
ในและนอกสถานที ่

วล814 การจัดการทรัพยากรนํา้ผวิดนิเชิงบูรณาการ       3(2-3-7) 
ES814 Integrated Water Resources Management: IWRM 

การบริหารจัดการนํา้ผวิดนิ (ทรัพยากรนํา้จืด) เชิงบูรณาการ รวมถึงการศึกษาทั้งลกัษณะทางกายภาพ วฏัจักรของ 
นํา้ และระบบนิเวศของแหล่งนํา้จืดตามธรรมชาต ิได้แก่ แม่นํา้     ลาํคลอง ทะเลสาบ และแหล่งนํา้ทีม่นุษย์สร้างขึน้ ศึกษาผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้าผิวดิน โดยกจิกรรมมนุษย์หรือสภาพทางเศรษฐกจิ สังคม การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน วฒันธรรม การเมอืง และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ศึกษาหลกัการ การวางแผน และการประเมินปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากรนํา้ เช่น นํา้
เสีย นํา้ท่วม นํา้แล้ง เป็นต้น โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่
 
 
 



 

   

   

วล815 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และพรรณพชืเชิงบูรณาการ                   3(2-3-7) 
ES815 Integrated Management on Forest Resources   

ระบบนิเวศป่าไม้ การเปลีย่นแปลงและผลกระทบทีเ่กีย่วกบัการพฒันา การเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐานของ 
ชุมชน ป่าไม้ชุมชน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของป่าไม้ เพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้ที่เกิด
จากการพฒันา เชิงบูรณาการ โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล816 การจัดการทรัพยากรดนิเชิงบูรณาการ               3(2-3-7) 
ES816 Integrated Management on Soil Resources 

ธรรมชาตแิละวทิยาศาสตร์ของดนิเช่ือมโยงกบัการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ  ศึกษาลกัษณะเฉพาะ การ 
เปลีย่นแปลงและผลกระทบในคุณภาพดนิทีเ่กดิจากการพฒันา การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เพือ่การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจากการพฒันา เชิงบูรณาการ โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล823 การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม เชิงบูรณาการ    3(3-0-9) 
ES823 Applications of  Economic Social and Culture on Integrated Environmental Management  

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม      กบังานด้านการจัดการด้าน 
ส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ แนวความคดิในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม     ทีค่าํนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และการ
ใช้ประโยชน์ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล824 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมโดยกลยุทธ์ด้านแผนและนโยบายส่ิงแวดล้อม   3(3-0-9) 
ES824 Applications of Environmental Policy and Planning on Integrated Environmental Management 

การใช้กลยุทธ์ด้านแผนและนโยบายส่ิงแวดล้อม กบัการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงผสมผสาน การจัดทาํแผนทางด้าน 
ส่ิงแวดล้อม การสังเคราะห์นโยบายส่ิงแวดล้อมโดยคํานึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ยนื และประสานผลประโยชน์ให้ได้ผลดีที่สุด ตลอดจน
การวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการพจิารณาทางเลอืก โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล825 การจัดการส่ิงแวดล้อมโดยวธีิการผงัเมอืง        3(2-3-7) 
ES825 Application of Urban Planning on Environmental Management 

การประยุกต์ใช้หลกัการทางด้านผงัเมอืงกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมกีารศึกษาถึงการใช้ทีด่นิ ประเภทและ 
ปริมาณสัดส่วน การกระจาย การจัดการผงัเมือง ซ่ึงทําให้สภาพแวดล้อมอยู่ในสภาวะสมดุล  เหมาะสมกบัเศรษฐกจิและสังคม ทั้งใน
ระดบัภาคและเมอืง โดยคาํนึงถึงการอยู่ร่วมกบัส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล826 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่นํา้ คู คลอง        3(3-0-9) 
ES826 Conservation and Rehabilitation of Rivers and Canals 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมทีท่าํให้แม่นํา้ คู คลอง เส่ือมสภาพ จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํา้โดยกจิกรรมของมนุษย์  
หรือสภาพทางเศรษฐกจิ สังคม การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และวัฒนธรรม ศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูคุณภาพของแม่นํ้า คู คลองให้ดีขึน้ 
ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์แม่นํา้ คู คลองทีสํ่าคญั โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่



 

   

วล833 การวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิเชิงบูรณาการ             3(2-3-7) 
ES833 Integrated Land Use Planning 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิ โดยอาศัยความรู้ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกจิ และสังคม อนัเกีย่วเน่ืองกบั 
ส่ิงแวดล้อม เพือ่การจัดการการใช้ทีด่นิเชิงบูรณาการ เพือ่กจิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อศักยภาพของทรัพยากรดิน และศึกษาผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมทีจ่ะเกดิขึน้ หากมกีารใช้ทีด่นิผดิประเภทหรือไม่เหมาะสม โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล834 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ  (1)    3(3-0-9) 
ES834 Special Study on Integrated of Environmental Management  (1) 

ศึกษาเฉพาะเร่ืองและบุคคลในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ สําหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน  
โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่
 
วล835 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ  (2)    3(3-0-9)    
ES835 Special Study on Integrated of Environmental Management  (2) 

ศึกษาเฉพาะเร่ืองและบุคคลในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ สําหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน  
ต่อเน่ืองจาก วล. 834 โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

 ข. หมวดวชิาการจัดการและควบคุมมลพษิ 
วล853 การจัดการ ตดิตามตรวจสอบ ระบบควบคุมมลพษิทางอากาศ     3(2-3-7) 
ES853 Management, Monitoring and Control on Air Pollution Control System 

เทคโนโลยต่ีางๆ ทีใ่ช้ในการควบคุมการปล่อยสารมลพษิทางอากาศทีจุ่ดปล่อย ดชันีทีใ่ช้วดัควบคุมการทาํงานของ 
ระบบควบคุม ระบบและกระบวนการติดตามตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดด้านมลพิษทางอากาศ ระบบการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมด้านมลพิษทางอากาศ และกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบระบบการควบคุมการ
ปล่อยสาร      มลพษิทีจุ่ดปล่อย โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล854 การจัดการสารพษิและกากของเสียอนัตรายเชิงบูรณาการ      3(2-3-7) 
ES854 Integrated Management on Toxic Substance and Hazardous Waste 

เทคโนโลยต่ีางๆ ทีใ่ช้ในการจัดการสารพษิ และกากของเสียอนัตราย และวธีิการจัดการเชิงบูรณาการเพือ่การจัดการ  
เพื่อทําให้การจัดการมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด ศึกษาระบบควบคุมการปล่อยสารมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้าน
สารพิษ และกากของเสียอันตราย ศึกษาดัชนีที่ใช้ควบคุมการทํางานของระบบหรือการจัดการระบบ และกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัด รวมทั้งกฎระเบียบเกีย่วกับการติดตามตรวจสอบระบบการควบคุม และจัดการด้านการจัดการ
สารพษิ และกากของเสียอนัตราย โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล855 การจัดการตดิตามตรวจสอบ ระบบควบคุมมลพษิทางนํา้      3(2-3-7) 
ES855 Management, Monitoring and Control on Waste Water Treatment System 

เทคโนโลยต่ีางๆ ทีใ่ช้ในการบําบัดนํา้เสียจากอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม ดชันีทีใ่ช้ควบคุมการทาํงานของ 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย กระบวนการติดตามตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมที่เกีย่วข้องกับระบบ
บําบัดนํา้เสียและกฎระเบียบ     เกีย่วกบัการตดิตามตรวจสอบระบบบําบัดนํา้เสีย โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่



 

   

วล856 การจัดการความเส่ียงในส่ิงแวดล้อม        3(2-3-7) 
ES856 Environmental Risk Management 

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านความเส่ียง เช่น ความเส่ียงจากการได้รับสารมลพษิจากการดาํรงชีวติ จากการประกอบ 
อาชีพ รูปแบบการรับสารมลพิษ โอกาสที่จะมีผลกระทบ แนวโน้ม        ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และใช้ผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็น
เคร่ืองมอืในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล863 เทคโนโลยสีะอาดเพือ่การจัดการและควบคุมมลพษิ      3(2-3-7)  
ES863 Clean Technology for Pollution Control and Management  

การนําเทคโนโลยสีะอาด และเทคโนโลยกีารลดการปล่อยมลพษิทีจุ่ดปล่อย การปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลติ การ 
นํามาใช้ซ้ํา และการวนกลับมาใช้ใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการสารพิษอันตรายและควบคุมมลพิษทางนํ้าและอากาศ โดยมี
การศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล864 การจัดการขยะเชิงบูรณาการ        3(2-3-7) 
ES864 Integrated Solid Waste Management  

เทคโนโลยต่ีางๆ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบทีใ่ช้ในการจัดการขยะเทศบาล (MSW) และวธีิการจัดการขยะ                   
เชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาการจัดทําเค้าโครงที่ใช้ในการ
ประสานงานและอาํนวยความสะดวกสําหรับการลดของเสีย การนํากลบัมาใช้ใหม่ และการคืนสภาพของทรัพยากร โดยมีการศึกษาทั้งใน
และนอกสถานที ่

วล865 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการจัดการและควบคุมมลพษิเชิงบูรณาการ  (1)                3(3-0-9) 
ES865 Special Study on Integrated of Pollution Control and Management  (1) 

ศึกษาเฉพาะเร่ืองและบุคคลในเร่ืองการจัดการและควบคุมมลพษิเชิงบูรณาการ สําหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์ 
ปัจจุบัน โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล866 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านการจัดการและควบคุมมลพษิเชิงบูรณาการ  (2)    3(3-0-9)  
ES866 Special Study on Integrated of Pollution Control and Management  (2) 

ศึกษาเฉพาะเ ร่ืองและบุคคลในเ ร่ืองการจัดการและควบคุมมลพิษเ ชิงบูรณาการ  สําหรับ  
กรณี ศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน  ต่อ เ น่ืองจาก  วล  865  โดยมีการศึกษาทั้ ง ในและนอกสถานที่  

 

 ค. หมวดวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิงเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม 

วล873 การประมวลผลข้อมูลภาพเชิงตวัเลขและการวเิคราะห์ด้านรีโมทเซนซิง   3(2-3-7)          
ES873 Digital Image Processing and Remote Sensing Analysis 

หลกัการ ทฤษฎ ีการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพเชิงตวัเลขจากดาวเทยีมสํารวจทรัพยากรธรรมชาต ิขั้นตอนและเทคนิคใน 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงตัวเลขโดยใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทางด้านรีโมทเซนซิง การใช้เทคนิคต่างๆ 
ทางด้านการประมวลผลข้อมูลภาพเชิงตัวเลข อาทิเช่น เทคนิคการปรับแก้ค่าความผิดพลาดทางเรขาคณิตและทางรังสี การเน้น
ข้อมูลภาพ การกรองข้อมูลภาพ การจําแนกช้ันข้อมูลภาพ การประเมินค่าความถูกต้อง เพือ่การประยุกต์ใช้กับการจัดการส่ิงแวดล้อม 
โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่



 

   

วล874 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิงเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  3(2-3-7) 
ES874 Application of GIS and Remote Sensing for Environmental Management 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคนิคด้านรีโมทเซนซิงร่วมกบัระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ เพือ่ตดิตามการ 
เปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ อาท ิการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงของสภาพพชืพรรณ การติดตามการเปลีย่นแปลงของการ
ใช้ประโยชน์ทีด่นิ เป็นต้น โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล875 แบบจําลองเชิงภูมศิาสตร์สําหรับการจัดการส่ิงแวดล้อม      3(2-3-7) 
ES875 Geographic Modeling for Environmental Management 

ประยุกต์ใช้แบบจําลองเชิงนิเวศร่วมกบัแบบจําลองเชิงพืน้ทีจ่ากระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิง เพือ่ 
การวิเคราะห์ คาดการณ์ หรือจําลองเหตุการณ์ การเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อมทั้งในเชิงพืน้ที่และเวลาเพือ่เป็นแนวทางในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล876 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิง    3(3-0-9) 
              เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ  (1)  
ES876 Special Study on Integrated of GIS and Remote Sensing for Environmental Management  (1) 

ศึกษาเฉพาะเร่ืองและบุคคล ในเร่ืองระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิงเพือ่     การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิง 
บูรณาการ สําหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล883 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิง    3(3-0-9) 
               เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ  (2)  
ES883 Special Study on Integrated of GIS and Remote Sensing for Environmental Management (2) 

ศึกษาเฉพาะเร่ืองและบุคคล ในเร่ืองระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิงเพือ่     การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิง 
บูรณาการ สําหรับกรณีศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันต่อเน่ืองจาก วล.884 โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

 

 13.6.4 วชิาเลอืก 

     ก .  หมวดวิชาการจัดการ ส่ิงแวดล้อมเ ชิงบูรณาการ  
วล717 การวเิคราะห์และประเมนิผลโครงการเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม    3(2-3-7) 
ES717 Projects Assessment and Evaluation for Environmental Management 

การวเิคราะห์และประเมนิผลโครงการโดยเน้นโครงการพฒันาทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทั้งโครงการ 
ขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล718 ระบบส่ิงแวดล้อมเชิงเศรษฐกจิและสังคมเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม    3(3-0-9) 
ES718 Environmental System in Economic and Sociology for Environmental Management  

ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม  เช่ือมโยงปัญหาและระบบ      ส่ิงแวดล้อม เพือ่ประยุกต์ใช้ใน 
งานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่



 

   

วล719 การวางแผนตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม   3(2-3-7) 
ES719 Planning of Environmental Monitoring for Environmental Management 

การวางแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น  คุณภาพนํา้ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง  เป็นต้น   
โดยการวางแผนอย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ผลการตรวจวัดเป็นเคร่ืองมือเพือ่ติดตามการจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งทางด้านอากาศเสีย 
นํา้เสีย ฯลฯ โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

 
วล727 การจัดทาํนโยบายและแผนเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม     3(2-3-7) 
ES727 Policy and Planning for Environmental Management  

วธีิการการจัดทาํนโยบายและแผนเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม จากโครงการพฒันาต่างๆ เช่น เมอืง สนามบิน ท่าเรือ   
เพือ่เป็นไปตามนโยบายการพฒันาแบบยัง่ยนืโดยมผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยทีสุ่ด โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล728 การมส่ีวนร่วมของประชาชนกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม     3(3-0-9) 
ES728 Public Participation and Environmental Management  

รูปแบบแนวทางการจัดการให้ประชากรมส่ีวนร่วมต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม การประชาสัมพนัธ์  และการไต่ 
สวนสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้และมีส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
ระบบ และทาํให้การจัดการ    ส่ิงแวดล้อมเป็นทีย่อมรับและประสบผลสําเร็จ โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล729 การวเิคราะห์ระบบนิเวศแหล่งนํา้จืดในระบบลุ่มนํา้ขั้นสูง     3(3-0-9) 
ES729 Advanced Aquatic Ecosystem Analysis at River Basin Level 

การวเิคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์  
และกรณีศึกษาต่างๆ ระบบนิเวศแหล่งนํา้จืดในระบบลุ่มนํา้ในสภาพทางธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึน้ โดยเน้นขั้นตอนขบวนการทั้ง
ทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ขั้นสูง ตลอดจน ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม ที่มีต่อการปรับตัวและการกระจายตัวของพืชและ
สัตว์ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมทั้ งผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาที่มีต่อระบบนี ้
ความสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในแหล่งนํา้จืด ความสัมพนัธ์กบัทรัพยากรอืน่ๆในแหล่งนํา้จืด เพือ่สามารถเข้าใจใน
การรักษาสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การกําหนดเขต และการจัดการเชิงพืน้ที่ภายใต้
การจัดทาํข้อตกลงกบัชุมชนท้องถิ่น โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่ 

วล737 การวเิคราะห์ทางสถิตเิพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม      3(2-3-7) 
ES737 Statistical Analysis for Environmental Management 

การใช้การวเิคราะห์ทางสถิตขิั้นสูง เช่น การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้น การวเิคราะห์แบบหลายตวัแปร  การ 
วเิคราะห์ความแปรปรวน เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล738 การจัดการส่ิงแวดล้อมสําหรับแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ     3(3-0-9) 
              โบราณสถาน และแหล่งวฒันธรรม 
ES738 Environmental Management for Nature Cultural and Ancient Resources  

สภาพของธรรมชาตแิละมรดกทางวฒันธรรมทีม่ค่ีาตลอดจนโบราณสถานอนัเป็นแหล่งท่องเทีย่ว และวธีิการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมที่ประยุกต์กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม เพือ่ให้ทรัพยากรดงักล่าวอยู่อย่างยัง่ยนื โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่



 

   

วล739 ชีวเคมสํีาหรับการจัดการส่ิงแวดล้อมทะเลและชายฝ่ัง     3(2-3-7) 
ES739 Biochemistry for Coastal and Marine Environmental Management  

ปัญหาจากมลพษิประเภทต่างๆ ทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงคุณภาพส่ิงแวดล้อมทะเลและชายฝ่ัง กระบวนการต่างๆ ที ่
เกี่ยวข้องและผลที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล้อมทะเลและชายฝ่ังโดยศึกษาในเชิงลึกทั้งทางด้านชีวภาพ และเคมีภาพ 
เพื่อช่วยในการวางแผนจัดการ ควบคุม และลดผลกระทบที่เกิดขึน้กับทะเลและชายฝ่ัง ตลอดจนศึกษาปฏิกิริยาและกระบวนการบําบัด
ส่ิงแวดล้อมทะเลและชายฝ่ังทั้งทางเคมแีละชีววธีิ  โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่ 

 

ข. หมวดวชิาการจัดการและควบคุมมลพษิ 

วล757  คอมพวิเตอร์เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม        3(2-3-7) 
ES757 Computer Programming for Environmental Management  

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ผนวกกบัการทาํงานของคอมพวิเตอร์บุคคล หลกัการเขียนคาํส่ังด้วยภาษาช้ันสูง   
ตวัอย่างชุดคาํส่ังทีใ่ช้และการนําไปประยุกต์ใช้กบังานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่ 

วล758 การวางแผนและการควบคุมการผลติเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม    3(3-0-9) 
ES758 Production Planning and Control for Environmental Management 

องค์ประกอบของการผลติในกจิการทางอุตสาหกรรม  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ  รวมทั้งราคามาตรฐานที ่
ต้องการ การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน  และขบวนการที่ใช้ในการผลิต การพยากรณ์การผลิต  การหาวัตถุดิบ  การจัดการลําดับการผลิต 
เพือ่ลดการปล่อยมลพษิ    ลดการใช้ทรัพยากร และการจัดวางผงัโรงงานให้เหมาะสม โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่ 

วล759 การควบคุมมลพษิในดนิและนํา้เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม     3(3-0-9) 
ES759 Soil and Water Pollution Control for Environmental Management 

การเกดิมลพษิในดนิและนํา้ รวมถึงการควบคุมมลพษิในดนิและนํา้เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม ทั้งทางด้านเคม ี 
ฟิสิกส์ และชีวภาพ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ภายในดินตามธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์ อกีทั้งการป้องกนั แก้ไข 
ควบคุม และการจัดการ โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่ 

วล767 เทคโนโลยใีนการจัดการสารพษิและกากของเสียอนัตรายขั้นสูง    3(2-3-7) 
 ES767 Advanced Control Technology for Toxic Substances and Hazardous Waste Management    

เทคโนโลยต่ีางๆ ทีใ่ช้ในการจัดการขยะและกากของเสียจากแหล่งต่างๆ และวธีิการจัดการเชิงบูรณาการ โดยการ 
วางแผนอย่างเป็นระบบเพือ่ทาํให้การจัดการมผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยทีสุ่ด โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล768 การจัดการและควบคุมปัญหามลพษิทางอากาศในบริเวณกว้าง    3(3-0-9) 
ES768 World Wide Air Pollution Problems; Management and Control 

ปัญหามลพษิทางอากาศในระดบับริเวณกว้าง เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะฝนกรด การลดลงของบรรยากาศช้ันโอโซน  
เป็นต้น รวมทั้งศึกษาการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบอันจะนําไปสู่ความยัง่ยนืของสภาพแวดล้อมในอนาคต เช่น การดําเนินการด้าน
คาร์บอนเครดติ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การควบคุมภาวะฝนกรด การควบคุมสารทําลายบรรยากาศช้ันโอโซน เป็นต้น 
โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่ 
 



 

   

วล769 กระบวนการการจัดการขยะขั้นสูง       3(2-3-7) 
ES769 Advanced Solid Waste Management  

กระบวนการ รวบรวมข้อมูล คดัเลอืก จําแนก วเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ที ่กระบวนการสังเคราะห์เทคโนโลยเีพือ่การ 
จัดการขยะ จัดทําแผน รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกทางสังคม วิธีการนําไปปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเส่ียงและประเมินโครงการ โดยมี
การศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

 
ค. หมวดวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิงเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  

วล777 การแปลความหมายแผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ                       3(3-0-9) 
ES777 Mapping and Aerial Photography Interpretation 

หลกัการทางด้านแผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ การอ่านและแปลความแผนที ่     เส้นโครงแผนที ่ระบบพกิดั  
การแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ เพือ่ใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่ 

วล778 การวเิคราะห์เชิงพืน้ทีสํ่าหรับการจัดการส่ิงแวดล้อม     3(2-3-7) 
ES778 Spatial Analysis for Environmental Management 

หลกัการ แนวความคดิ การประยุกต์ใช้ ข้อมูลเชิงพืน้ทีแ่บบราสเตอร์ ในระบบ  สารสนเทศภูมศิาสตร์ สําหรับการ 
วิเคราะห์ปัญหาและการสร้างแบบจําลองทางส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาในภาคปฏิบัติ
ของการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์วเิคราะห์และสร้างแบบจําลองเชิงพืน้ทีข่องข้อมูลแบบราสเตอร์ โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล779 เวกเตอร์ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ภาคปฏิบัต ิ เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม     3(2-3-7) 
ES779 Practical Vector GIS for Environmental Management 

หลกัการ แนวความคดิ การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพืน้ทีแ่บบเวกเตอร์ ในระบบ   สารสนเทศภูมศิาสตร์  สําหรับการ 
วิเคราะห์ปัญหาและการสร้างแบบจําลองทางส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาใน
ภาคปฏิบัตขิองการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์วเิคราะห์ข้อมูลเชิงพืน้ทีแ่บบเวกเตอร์ โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่

วล787 การฝึกงานด้านรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์               3(0-0-9) 
ES787 Remote Sensing and GIS Training 

ฝึกงานภาคปฏิบัตทิางด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และรีโมทเซนซิงในหน่วยงานราชการ  
รัฐวสิาหกจิ หรือบริษัทเอกชนทีม่คีวามชํานาญงานด้านดงักล่าว โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บรรยาย โดยมีเวลาฝึกงานไม่
น้อยกว่า 60 วนั การประเมนิผลการศึกษากระทาํโดยพจิารณาจากการประเมนิของหน่วยงานทีใ่ห้การฝึกงานและอาจารย์ผู้สอน 

วล788 การเขียนโปรแกรมสําหรับการวเิคราะห์เชิงพืน้ที ่                3(2-3-7) 
ES788 Programming for Spatial Analysis 

หลกัการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพวิเตอร์ เพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการศึกษา การจัดการประมวล 
ข้อมูล และการวเิคราะห์เชิงพืน้ที ่โดยมกีารศึกษาทั้งในและนอกสถานที ่
 
 
 
 



 

   

 

 13.6.5 วทิยานิพนธ์ 
วล900  วทิยานิพนธ์          36    หน่วยกติ 
ES900  Dissertation 

การวจิัยทีก่่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยต้องมกีารเขียนวทิยานิพนธ์ภายใต้การให้ 
คาํปรึกษาของคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
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