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3.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                                มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  การพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและการเพิม่จํานวนอย่างรวดเร็วของประชากร  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยทีีไ่ม่
เหมาะสมในกระบวนการผลติทางด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและอืน่ ๆ  ได้ก่อให้เกดิผลกระทบอนัเป็นปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม
ขึน้เป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา  ดงัปรากฏได้ชัดทั้งในรูปของทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่ส่ือมโทรม  ส้ินเปลอืงและมจํีานวนลด
น้อยลงอย่างรวดเร็ว  และปัญหามลพษิทางสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  เช่น  มลพษิทางอากาศ มลพษิทางนํา้ สารพษิและกากของเสียและ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนในด้านอืน่ ๆ 

 เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างมรีะเบียบแบบแผนถูกต้องเหมาะสมตามหลกัวชิาการ  สอดคล้องกบั
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ ในการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและการพฒันาทางด้านส่ิงแวดล้อมดาํเนินไปอย่างไม่  
ขัดแย้งกนั  สนับสนุนซ่ึงกนัและกนัน้ัน  ผู้ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาดงักล่าว  นอกจากจะต้องมคีวามรู้ทางด้านเทคโนโลยใีนการ
ควบคุมปัญหาส่ิงแวดล้อมทีถู่กต้องเหมาะสม  และสอดคล้องกบัสถานการณ์แล้ว  บุคลากรดงักล่าวยงัจะต้องมคีวามสามารถในการ
ประยุกต์  ความรู้ดงักล่าว  เพือ่การวางแผน จัดการและแก้ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  มดีงันี ้
  1.   เพือ่ผลตินักวิชาการทีส่ามารถวางแผนจัดการและแก้ปัญหา และค้นคว้าวจัิยในการจัดการและควบคุม               
ส่ิงแวดล้อม 



  2. เพือ่ผลตินักวชิาการระดบัสูง ซ่ึงสามารถควบคุมตรวจสอบ วเิคราะห์ดาํเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัด          
นํา้เสีย ระบบกาํจัดของเสียหรืออุปกรณ์เคร่ืองมอืใช้สําหรับการควบคุม บําบัด หรือกาํจัดมลพษิอืน่ๆ รวมทั้งมคีวามสามารถในการ
ให้บริการบําบดันํา้เสีย หรือกาํจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
  3.  เพือ่ผลตินักวชิาการทีม่คีวามสามารถในการประเมนิสภาพส่ิงแวดล้อมและการวางแผนจัดการส่ิงแวดล้อม
รวมทั้งการวจิัยและพฒันาเทคโนโลยกีารจัดการส่ิงแวดล้อมในลกัษณะผู้ชํานาญการเฉพาะทาง 
  4. เพือ่ใช้ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด 
 หลกัสูตรนีจ้ะเหมาะสมกบันักวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะกบับุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรวมถึง
ผู้บริหารทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนและนโยบาย ทั้งนีเ้พราะ
ความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องจะมผีลงานในทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการเลอืกใช้เทคนิคเพือ่จัดการ และควบคุมส่ิงแวดล้อมได้อย่าง                  
ประสิทธิภาพ 
 
5.  กาํหนดเปิดสอน 

หลกัสูตรนีจ้ะเปิดสอนในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2539  
 
6.  คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา 
  -  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวทิยาศาสตรบัณฑิต หรือ วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ 

-  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมปีระสบการณ์ในการทาํงานทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงแวดล้อมมาแล้วไม่          
น้อยกว่า  2 ปี หลงัสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  โดยมหีนังสือรับรองจากผู้บังคบับัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
 
7.  วธีิการคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบวธีิการคดัเลอืกบุคคลเพือ่เข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัและของคณะ          
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
8.  ระบบการศึกษา 
 8.1  การเรียนการสอน 

 8.1.1  เป็นการศึกษาภาคปกต ิในระบบทวภิาค 
8.1.2  ผู้สําเร็จการศึกษา  จะต้องสอบรายวชิาต่าง ๆ ได้ไม่น้อย กว่า  48  หน่วยกติ  ซ่ึงประกอบด้วย 

- วชิาบังคบั   15 หน่วยกติ     
- วชิาบังคบัเลอืก   12  หน่วยกติ    
- วชิาเลอืก   9  หน่วยกติ    
- วทิยานิพนธ์         12  หน่วยกติ     และ 

การสอบประมวลวชิา   เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
ผลงานวทิยานิพนธ์จะต้องได้รับการตพีมิพ์หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับ 
ให้ตพีมิพ์ในวารสารหรือส่ิงพมิพ์ทางวชิาการ หรือเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม (Proceeding) 



8.2   การทาํวทิยานิพนธ์ 
8.2.1  นักศึกษาจะจดทะเบียนวทิยานิพนธ์ได้เมือ่ศึกษาลกัษณะวชิามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคการศึกษาและต้องม ี

หน่วยกติสะสมจากวชิาจากวชิาบังคบั และวชิาบังคบัเลอืกไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกติ  และได้ค่าระดบัเฉลีย่ไม่ตํา่กว่า  3.00  รวมทั้งต้อง
สอบประมวลวชิาให้ได้ระดบั  P  แล้ว 
 

8.2.2   การสอบวทิยานิพนธ์ให้มกีารสอบทั้งข้อเขียนและปากเปล่า 
8.2.3   การดาํเนินการทาํและสอบวทิยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม “ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา 

ระดบัปริญญาโท  พ.ศ. 2528”   และระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวทิยานิพนธ์  พ.ศ. 2535 
 

8.3         การสอบประมวลวชิา 
นักศึกษาจะสอบได้ต่อเมือ่ได้ศึกษาวชิาบังคบั และวชิาบังคบัเลอืกไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกติ                         

8.4          การสอบภาษาต่างประเทศ 
นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศได้ระดบั  P ก่อนสอบวทิยานิพนธ์ 

 
9. ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  4 ภาคการศึกษาปกต ิและไม่เกนิ 8 ภาคการศึกษาปกต ิ
 
10. การลงทะเบียนเรียน 

ในแต่ละภาคการศึกษาให้ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ  และไม่เกนิ  12 หน่วยกติ   รายละเอยีดอืน่ ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2541 
 
11.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ประมาณค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อปีคนละ  40,000   บาท 
 
12.   โครงสร้างหลกัสูตร 

       12.1   จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกติ 
       12.2   โครงสร้างของหลกัสูตร 

วชิาบังคบั   15 หน่วยกติ 
วชิาบังคบัเลอืก   12 หน่วยกติ 
วชิาเลอืก      9 หน่วยกติ 
วทิยานิพนธ์   12 หน่วยกติ 

12.3   ข้อกาํหนดหลกัสูตร 
- วชิาบังคบั  นักศึกษาต้องศึกษาวชิาบังคบัรวม 15 หน่วยกติ 
 
 



- วชิาบังคบัเลอืก  ให้นักศึกษาเลอืกเรียนหมวดวชิาใดหมวดวชิาหน่ึงเพยีงหมวดเดยีว อย่างน้อย 12 หน่วยกติ ดงันี ้
   -หมวดวชิามลพษิทางอากาศ เสียงและความส่ันสะเทอืน 
   -หมวดวชิามลพษิทางนํา้ 
   -หมวดวชิานิเวศวทิยาประยุกต์ 
   -หมวดวชิาการจัดการกากสารพษิและกากของเสีย 

- วชิาเลอืก  ให้นักศึกษาเลอืกเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกติจากวชิาทีก่าํหนดให้ 
- วทิยานิพนธ์   12  หน่วยกติ 

 
      12.4   รายวชิา 
 เลขรหัสวชิาในหลกัสูตรประกอบด้วย 3 หลกั มคีวามหมายดงันี ้
 เลขหลกัหน่วย  0-4    หมายถึง   วชิาบังคบั 
  5-9    หมายถึง  วชิาเลอืก 
 เลขหลกัสิบ     แสดงประเภทของลกัษณะวชิา โดย 
  0-2   หมายถึง หมวดวชิาพืน้ฐานทัว่ไป 
  3     หมายถึง  หมวดวชิามลพษิทางอากาศ เสียงและความส่ันสะเทอืน 

4-5 หมายถึง หมวดวชิามลพษิทางนํา้ 
  6-7 หมายถึง หมวดวชิานิเวศวทิยาประยุกต์ 
  8 หมายถึง หมวดวชิาการจัดการกากสารพษิและกากของเสีย 
 เลขหลกัร้อย 6 หมายถึง วชิาระดบัปริญญาโทข้ันต้น 
  7 หมายถึง วชิาระดบัปริญญาโทข้ันสูง 
  8 หมายถึง วทิยานิพนธ์  
 

    วชิาบังคบั 
รหัส   รายวชิา                      จํานวนหน่วยกติ 
                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วล.600  ส่ิงแวดล้อมเชิงนิเวศวทิยา     3(2-2-6) 
วล.601  เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม   3(3-0-8) 
วล.602  เทคโนโลยทีีใ่ช้ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม    3(2-2-6) 
วล.603  การวจิัยเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม    2(1-2-6) 
วล.700  บัณฑิตสัมมนา      1(1-0-8) 
วล.701  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการจัดการ  3(3-0-9) 
  ส่ิงแวดล้อมขั้นสูง 
 

 
 



วชิาบังคบัเลอืก 
 
ก. หมวดวชิา: มลพษิทางอากาศ เสียงและความส่ันสะเทอืน 
รหัส   รายวชิา                      จํานวนหน่วยกติ 
                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วล.630  การตรวจวดัมลพษิทางอากาศ เสียง และความส่ันสะเทอืน  3(2-2-8) 
วล.631  การประเมินผลกระทบมลพษิทางอากาศ   3(2-2-8) 
วล.632  การประเมินผลกระทบด้านเสียงและความส่ันสะเทอืน  3(2-2-8) 
วล.633  การควบคุมมลพษิทางเสียงและความส่ันสะเทอืน  3(3-0-8) 
วล.730  มลพษิทางอากาศและการควบคุม ขั้นสูง   3(2-2-8) 
ข. หมวดวชิา : มลพษิทางนํา้ 
รหัส   รายวชิา                      จํานวนหน่วยกติ 
                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วล.640  มลพษิทางนํา้และชีวอนามยัทางนํา้    3(2-2-6) 
วล.641     เทคโนโลยกีารบําบัดนํา้เสียด้วยวธีิทางกายภาพ เคม ี  3(2-2-6) 
  และเคมทีางกายภาพ 
วล.642  เทคโนโลยกีารบําบัดนํา้เสียด้วยวธีิทางชีววทิยา   3(2-2-6) 
วล.643  การประเมนิผลกระทบของทรัพยากรนํา้   3(3-0-8) 
วล.740  เคมขีองนํา้และนํา้เสีย ข้ันสูง     3(2-2-6) 
วล.741  การวเิคราะห์นํา้และนํา้เสีย ข้ันสูง    3(2-2-8) 
วล.742  เทคโนโลยกีารควบคุมระบบบําบัดนํา้เสีย ข้ันสูง   3(2-2-8) 
 
ค. หมวดวชิา : นิเวศวทิยาประยุกต์ 
รหัส   รายวชิา                      จํานวนหน่วยกติ 
                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วล.660  นิเวศวทิยาเชิงระบบ     3(2-2-6) 
วล.661  นิเวศวทิยาทางทะเลและชายฝ่ังเชิงระบบ   3(2-2-6) 
วล.662  การประเมินผลกระทบและการควบคุมมลพษิทางทะเลและชายฝ่ัง     3(2-2-6) 
วล.663  นิเวศวทิยาแหล่งนํา้จืดเชิงระบบ    3(2-2-8) 
วล.664  การจัดการทรัพยากรนํา้     3(3-0-8) 
วล.670  นิเวศวทิยาป่าไม้และการจัดการลุ่มนํา้    3(2-2-8) 
วล.671  วนเกษตรและวนศาสตร์ชุมชน    3(3-2-6) 
วล.672  การสํารวจข้อมูลระยะไกลและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ  3(2-2-6) 
วล.761  แหล่งนํา้น่ิง ขั้นสูง      3(2-2-8) 
วล.762  นิเวศวทิยาเชิงปริมาณ ข้ันสูง     3(2-2-8) 



 
ง. หมวดวชิา : การจัดการกากสารพษิและกากของเสีย 
รหัส   รายวชิา                      จํานวนหน่วยกติ 
                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วล.680  เทคโนโลยไีม่ก่อให้เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อม   3(2-2-6) 
วล.681  การวางแผนเกีย่วกบัขยะมูลฝอยและกากสารพษิ   3(2-2-6) 
วล.780  พษิวทิยาส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง     3(2-2-8) 
วล.781  การจัดการขยะและส่ิงปฏิกลู ขั้นสูง    3(2-2-8) 
วล.782  การจัดการกากสารพษิและกากของเสีย ขั้นสูง             3(2-2-8) 
  

 
วชิาเลอืก 

รหัส   รายวชิา                      จํานวนหน่วยกติ 
                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วล.605  การวเิคราะห์และประเมนิและประเมนิผลโครงการ  3(2-2-8) 
วล.606  คอมพวิเตอร์สําหรับนักส่ิงแวดล้อม    3(2-2-8) 
วล.607  แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับงานทางด้านส่ิงแวดล้อม 3(2-2-9) 
วล.608  ระบบส่ิงแวดล้อมเชิงเศรษฐกจิและสังคม   3(3-0-8) 
วล.609  การวเิคราะห์ความเส่ียงในส่ิงแวดล้อม    3(2-2-6) 
วล.615  ความปลอดภัยและการป้องกนัอุบัตเิหตุในโรงงาน  3(3-0-8) 
วล.616  อนามยัส่ิงแวดล้อมโรงงาน     3(2-2-6) 
วล.617  ธรณีวทิยาส่ิงแวดล้อม     3(2-2-6) 
วล.618  การวางแผนและการควบคุมการผลติ    3(3-0-8) 
วล.619  การจัดการทาํงานและการปรับปรุง    3(2-2-6) 
วล.625  การวางแผนตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม  3(2-2-6) 
วล.626  การเตรียมมาตรการลดผลกระทบ/แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  3(2-2-6) 
วล.627  การประชาสัมพนัธ์และประชาพจิารณ์ด้านส่ิงแวดล้อม  3(3-0-8) 
วล.628  กระบวนการผลติทางอุตสาหกรรม    3(3-0-8) 
วล.645  มลพษิทางนํา้และการจัดการทรัพยากรนํา้   3(2-2-6) 
วล.646  เทคโนโลยกีารควบคุมระบบบําบัด    3(2-2-6) 
วล.665  การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและมลพษิทางทะเล   3(2-2-6) 
วล.666  การประเมินโครงการเกีย่วกบัแหล่งนํา้    3(3-0-8) 
วล.667  การวางแผนและการจัดการการพฒันาแหล่งนํา้   3(3-0-8) 
วล.668  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์เชิงชีววิทยา  3(2-2-6) 
วล.669  การวเิคราะห์สังคมพชื     3(2-2-6) 



วล.675  นิเวศสรีรวิทยาของป่าไม้     3(2-2-6) 
วล.676  ป่าไม้และอทิธิพลของป่าไม้     3(3-0-8) 
วล.677  วนศาสตร์ในเมือง      3(2-2-6) 
วล.705  การใช้ทีด่นิการวางผงัเมอืง ขั้นสูง    3(2-2-8) 
วล.706  การวเิคราะห์ระบบและข้อมูลส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง   3(2-2-8) 
วล.707  ชีวสถิต ิขั้นสูง      3(2-2-8) 
วล.708  การอนุรักษ์ธรรมชาตแิละมรดกทางวฒันธรรม ข้ันสูง  3(3-0-8) 
วล.709  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง    3(3-0-8) 
วล.715  กฏหมายส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง     3(3-0-8) 
วล.716  ปัญหาพเิศษ      3(1-4-9) 
 

วทิยานิพนธ์ 
รหัส    รายวชิา            จํานวนหน่วยกติ 
วล.800   วทิยานิพนธ์           12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษา 
 

    ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัส   รายวชิา                      จํานวนหน่วยกติ 
                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วล.600   ส่ิงแวดล้อมเชิงนิเวศวทิยา      3(2-2-6) 
วล.601   เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    3(3-0-8) 
วล.602   เทคโนโลยทีีใ่ช้ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม    3(2-2-6) 
วล.603   การวจัิยเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม     2(1-2-6) 
วล.700   บัณฑิตสัมมนา         1(1-0-8) 
 
 
    ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
รหัส   รายวชิา                      จํานวนหน่วยกติ 
                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วล.701   การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการจัดการส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง  3(3-0-9) 

   วชิาบังคบัเลอืก 9   หน่วยกติ 
     

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 วชิาบังคบัเลอืก 3   หน่วยกติ 
 วชิาเลอืก 6   หน่วยกติ 
 วทิยานิพนธ์ 3   หน่วยกติ 
                                           ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 วชิาเลอืก 3   หน่วยกติ 
 วทิยานิพนธ์ 9   หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คาํอธิบายรายวชิา 
วชิาบังคบั 

 
วล600   ส่ิงแวดล้อมเชิงนิเวศวทิยา                     3(2-2-6) 
ES600   Ecological Environment 
  การศึกษาลกัษณะองค์ประกอบและปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ  ทั้งทางด้านนํา้  ด้านอากาศ  ด้านเสียง ด้านป่าไม้
ด้านดนิ ด้านชุมชนเมอืง ฯลฯ ในเชิงทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัปัจจัย  ทางสังคมและเศรษฐกจิ  โดยใช้หลกัการและทฤษฏีทางนิเวศวทิยา  
และการประเมนิสถานการณ์ และการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ  ข้างต้น  ตลอดจนสามารถวเิคราะห์ผลกระทบของระบบต่าง ๆ ทาง
นิเวศวทิยา 
 
วล601   เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                   3(3-0-8) 
ES601   Economic and Social Science Environment 
  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง  สังคม  วฒันธรรม เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อมการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ การ
เปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมธรรมชาตใินชุมชน  โดยคาํนึงด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
วล602   เทคโนโลยทีีใ่ช้ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม                   3(2-2-6) 
ES602   Technology for Controlling of Environmental Quality 
  ศึกษาเทคโนโลยต่ีาง ๆ ทีใ่ช้ในการควบคุมการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ขององค์ประกอบในส่ิงแวดล้อม  โดยบอกถึง
ความสัมพนัธ์ของการเปลีย่นแปลงขององค์ประกอบน้ัน กบัส่ิงแวดล้อม  เพือ่จะนําความสัมพนัธ์น้ันไปหาค่าความเส่ียง  โดยการ
วเิคราะห์ทางสถิตแิละการสร้างแบบจําลองให้สอดคล้องกบัระบบส่ิงแวดล้อม 
 
วล603   การวจิัยเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม                    2(1-2-6) 
ES603   Research for Environmental Management 
  ศึกษาและวจิัยประเดน็ส่ิงแวดล้อมเพือ่นําไปสู่  การป้องกนั บําบัด การจัดการและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 
วล700   บัณฑิตสัมมนา                      1(1-0-8) 
ES700   Graduate Seminar 
  การสัมมนาปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิขึน้ปัจจุบัน  โดยจัดทาํเป็นกลุ่ม หรือวจิัยของแต่ละบุคคลนํามาถกแถลงในที่
ประชุมการสัมมนา 
 
วล701   การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการจัดการส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง                   3(3-0-9) 
ES701   Advanced Environmental Impact Assessment and Environmental Management 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาถึงการวเิคราะห์และการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจากการพฒันาและการดาํเนินการจัดการ              
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศทีก่าํลงัพฒันา และประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 



วชิาบังคบัเลอืก 
ก.หมวดวิชา :  มลพษิทางอากาศ เสียงและความส่ันสะเทอืน 
    Major      :  Air Pollution , Noise and Vibration 
 
วล630   การตรวจวดัมลพษิทางอากาศ เสียง และความส่ันสะเทอืน                  3(2-2-8) 
ES630   Air Pollution, Noise and Vibration Measurement 
 ศึกษาวธีิการตรวจวดัและเกบ็ตวัอย่างทั้งในกรณีการวดัสํารวจ  การตดิตามตรวจสอบสําหรับสารมลพษิ ทางอากาศ เสียง และ
ความส่ันสะเทอืน เช่น การตรวจวดัสารมลพษิทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม ยานยนต์  ภายในสถานประกอบการ ใน
บรรยากาศ การตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวทิยาทีเ่กีย่วข้องกบัการแพร่กระจายสารมลพษิทางอากาศ เสียง และความส่ันสะเทอืน 
 
วล631   การประเมนิผลกระทบมลพษิทางอากาศ                    3(2-2-8) 
ES631   Air Pollution Impact Assessment 
  ศึกษาถึงวธีิการประเมนิผลกระทบด้านอากาศ  เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อมเช่น  ศึกษาการฟุ้งกระจายของมลพษิทาง
อากาศโดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์  ทฤษฏีพืน้ฐานของการแพร่กระจายสมมตฐิานและการนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ไปใช้
เพือ่การประเมนิผลกระทบด้านมลพษิทางอากาศ 
 
วล632   การประเมนิผลกระทบด้านเสียงและความส่ันสะเทอืน                  3(2-2-8) 
ES632   Noise and Vibration Impact Assessment 
  ศึกษาการประเมนิผลกระทบจากระดบัเสียงและความส่ันสะเทอืน  เน่ืองจากการพฒันาโครงการใด ๆ หรือกจิกรรม
ช่ัวคราวทีอ่าจเกดิขึน้ในส่ิงแวดล้อม  พร้อมทั้งทาํนายผลของการใช้มาตรการต่าง ๆ ทีจ่ะนํามาลดผลกระทบดงักล่าวเพือ่การเลอืก
มาตรการทีใ่ห้ผลดทีีสุ่ด 
 
วล633   การควบคุมมลพษิทางเสียงและความส่ันสะเทอืน                   3(3-0-8) 
ES633   Noise Pollution and Vibration Control 
  ศึกษาถึงทฤษฏีของเสียงรบกวนและความส่ันสะเทอืน  การเกดิและผลกระทบและศึกษาเทคโนโลยสํีาหรับการ         
ควบคุมมลพษิทางเสียงและความส่ันสะเทอืน 
 
วล730   มลพษิทางอากาศและการควบคุม ข้ันสูง                    3(2-2-8) 
ES730   Advanced Air Pollution and Control 
 วชิาบังคบัก่อน :  ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาทีม่าของสารมลพษิทางอากาศและแหล่งกาํเนิด วธีิการควบคุมรวมถึงระบบบําบัดสารมลพษิทางอากาศ  ทั้ง
ในกรณีมลพษิทางอากาศทีเ่ป็นอนุภาคและทีอ่ยู่ในรูปก๊าซ 
 
 
 



ข.  หมวดวชิา  :  มลพษิทางนํา้ 
       Major      :  Water Pollution 
 
วล640   มลพษิทางนํา้และอาชีวอนามยัทางนํา้                    3(2-2-6) 
ES640   Water Pollution and Sanitation 
  ศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพ  เคม ี และชีววทิยาของนํา้และนํา้เสีย  การเปลีย่นแปลงคุณภาพในส่ิงแวดล้อมของนํา้
และนํา้เสีย  อทิธิพลทางส่ิงแวดล้อมทีม่ต่ีอคุณภาพนํา้และนํา้เสีย  การควบคุมและป้องกนั  การวางแผนการจัดการเพือ่ควบคุมคุณภาพ
รวมทั้งอาชีวอนามยัของนํา้ 
 
วล641   เทคโนโลยกีารบําบัดนํา้เสีย ด้วยวธีิทางกายภาพเคมแีละเคมกีายภาพ                  3(2-2-6) 
ES641   Physical, Chemical and Physicochemical Treatment Technology of Wastewater 
  ศึกษาถึงเทคโนโลยกีารบําบัดนํา้เสียทั้งทาง กายภาพ เคม ี และเคมกีายภาพ การออกแบบบําบัดนํา้เสีย  จาก
แหล่งกาํเนิดประเภทต่าง ๆ เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 
 
วล642   เทคโนโลยกีารบําบัดนํา้เสียด้วยวธีิทางชีววทิยา                   3(2-2-6) 
ES642   Biological Treatment Technology of Water and Wastewater 
  ศึกษาเทคโนโลยกีารบําบัดนํา้เสียทางชีววทิยา  การออกแบบระบบบําบัดนํา้เสียจากแหล่งกาํเนิดประเภทต่าง ๆ เช่น 
จากโรงงานอุตสาหกรรม จากชุมชน 
 
วล643   การประเมนิผลกระทบของทรัพยากรนํา้                    3(3-0-8) 
ES643   Water Resources Impact Assessment 
  ศึกษาถึงวธีิการประเมนิผลกระทบของทรัพยากรนํา้  เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อมเช่น   ศึกษาถึงการวเิคราะห์การ
เปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพและคุณภาพของนํา้โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์  ศึกษาลกัษณะการฟอกตวัเองในแหล่งนํา้ไหล  
เช่น  แม่นํา้และคลอง  รวมถึงลกัษณะเฉพาะของการเปลีย่นแปลงคุณภาพนํา้ในแหล่งนํา้น่ิง  เช่น  อ่างเกบ็นํา้ ทะเลสาบหรือแหล่งนํา้
ขนาดใหญ่ 
 
วล740   เคมขีองนํา้และนํา้เสีย ขั้นสูง                     3(2-2-6) 
ES740   Advanced Water and Wastewater Chemistry 
 วชิาบังคบัก่อน :  ไดรับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาสมบัตขิองนํา้และนํา้เสีย  เน้นถึงคุณสมบัตทิางเคมขีองสารในนํา้เสีย  การละลายและปฏิกริยาเคมขีองสาร      
ต่าง ๆ ทีป่รากฏอยู่ในนํา้เสีย  ปฏิกริยาในระบบบําบัดนํา้เสียโดยวธีิทางเคม ีการตกตะกอนโดยทางเคม ี
 
 
 
 



วล741   การวเิคราะห์นํา้และนํา้เสีย ขั้นสูง                    3(2-2-8) 
ES741   Advanced Water and Wastewater Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาถึงคุณสมบัตทิางเคมแีละจุลชีววทิยาของนํา้และนํา้เสีย โดยศึกษาถึงการเกดิสารเชิงซ้อน  การตกตะกอน การ
กาํจัดความกระด้าง  การตรวจสอบกรดอนิทรีย์และกรดระเหยง่าย  การวดัแก๊สทีเ่กดิจากการบําบัดแบบไม่ใช้อากาศ  ความต้องการ
คลอรีนของนํา้  และคลอรีนตกค้าง  การตรวจทางด้านนิเวศวทิยาทางนํา้ได้แก่แพลงตอนพชืและแพลงตอนสัตว์ จุลนิทรีย์  ในกลุ่มโป
รตสีตาร์  และอืน่ ๆ ทีจ่ะเป็นดชันี บ่งช้ีคุณภาพของแหล่งนํา้หรือคุณภาพของแหล่งระบบบําบัดนํา้เสียแบบแอ๊คทเิวเตค็สลคัจ์ 
(activated sludge) 
 
วล742   เทคโนโลยกีารควบคุมระบบการบําบัดนํา้เสีย ข้ันสูง                                              3(2-2-8) 
ES742   Advanced Technology for Controlling of Wastewater 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาถึงหลกัการของขบวนการบําบัดนํา้เสีย  ทั้งทางด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย ี เพือ่ให้สามารถควบคุมระบบ
บําบัดนํา้เสียให้ดาํเนินการไปอย่างมปีระสิทธิภาพรวมทั้งให้สามารถวเิคราะห์สถานะของระบบบําบัดนํา้เสีย 
 
ค.  หมวดวชิา  :  นิเวศวทิยาประยุกต์ 
      Major       :   Applied Ecology 
 
วล660   นิเวศวทิยาเชิงระบบ                      3(2-2-6) 
ES660   Systematic Ecology 
  การศึกษานิเวศวทิยาช้ันสูงขององค์ประกอบโครงสร้างและหน้าทีข่องระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ  การถ่ายทอด
พลงังาน  การรักษาสมดุลย  การเปลีย่นแปลงการทาํลายและการพฒันาของระบบนิเวศวทิยาต่าง ๅ  แบบผสมผสานความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษย์และนิเวศวทิยาตลอดจนการวเิคราะห์อย่างเป็นระบบทางคณิตศาสตร์การจัดทาํแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
การต่าง ๆ  ในระบบนิเวศและการประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในการวเิคระห์นําเวศวทิยาอย่างมรีะบบ 
 
วล661   นิเวศวทิยาทางทะเลและชายฝ่ังระบบ                    3(2-2-6) 
ES661   Systematic Marine and Coastal Ecology 
  ศึกษานิเวศวทิยาทางทะเลและบริเวณชายฝ่ัง  ซ่ึงเป็นระบบต่อเน่ืองและเกีย่วข้องกนั  รวมถึงการวเิคราะห์  การ
เปลีย่นแปลงของระบบนิเวศทีเ่กดิจากปัจจัยภายในและภายนอก 
 
วล662   การประเมนิผลกระทบและการควบคุมมลพษิทางทะเลและชายฝ่ัง                 3(2-2-6) 
ES662   Coastal and Marine Pollution Impact Assessment and Control 
  ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและมลพษิทางทะเลทีจ่ะนําไปสู่การวเิคราะห์เพือ่นําไปใช้ประโยชน์ทรัพยากร
แบบยัง่ยนืในระยะยาว 
 



วล663   นิเวศวทิยาแหล่งนํา้จืดเชิงระบบ                    3(2-2-8) 
ES663   Systematic Aquatic Ecology 
  การศึกษาระบบนิเวศแหล่งนํา้จืด  ทั้งในสภาพนํา้น่ิงและนํา้ไหลอย่างมรีะบบทั้งทางด้านกายภาพ  เคมแีละชีวภาพ
ของแหล่งนํา้  ความสัมพนัธ์ของมนุษย์กบัการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในแหล่งนํา้จืด  ความสัมพนัธ์กบัทรัพยากรอืน่ ๆ ในแหล่งนํา้จืด 
 
วล664   การจัดการทรัพยากรนํา้                     3(3-0-8) 
ES664   Water Resources Management 
  การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของลกัษณะองค์ประกอบระบบนิเวศการแพร่กระจาย  ศักยภาพในการนํา
ทรัพยากรนํา้น้ันมาใช้ในการพฒันาในรูปต่าง ๆ ทั้งทางด้านกายภาพ ทางเคม ีและทางชีวภาพ  ตลอดจนการศึกษา ปัญหา การอนุรักษ์ 
และแนวทางการป้องกนัแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ เพือ่การจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรนํา้จืดให้เหมาะสมกบัการพฒันาแบบยัง่ยนื 
 
วล670   นิเวศวทิยาป่าไม้และการจัดการลุ่มนํา้                    3(2-2-6) 
ES670   Forest Ecology and Watershed Management 
  ศึกษาการประยุกต์หลกัวชิานิเวศวทิยาในการจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้  การวเิคราะห์การประเมนิคุณค่า  
ความสัมพนัธ์ ปัญหาและผลกระทบระหว่างส่ิงแวดล้อมกบัระบบนิเวศป่าไม้  รวมทั้งการจัดการลุ่มนํา้อย่างละเอยีด 
 
วล671   วนเกษตรและวนศาสตร์ชุมชน                               3(2-2-6) 
ES671   Agro and Social Forestry 
  ศึกษาระบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิป่าไม้ร่วมกบัการเกษตรกรรม  วธีิการปลูกการจัดการพชืเกษตรควบกบัพชืป่าไม้
และการเลีย้งสัตว์ในป่า  ความสัมพนัธ์ทางนิเวศวทิยาและผลของระบบวนเกษตรทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกจิและสังคม  บทบาทของ
การป่าไม้ทีม่ต่ีอเศรษฐกจิการพฒันาชนบท  ระบบการผลติในทางวนศาสตร์ชุมชน  ชนิดพนัธ์ุไม้ที่มคีวามสําคญัในทางวนศาสตร์       
ชุมชน  การส่งเสริมป่าไม้ในชุมชนและการพฒันาระบบการใช้ประโยชน์ทีด่นิแบบเอนกประสงค์  ต้องมกีารศึกษาและปฏิบัติทั้งในและ
นอกสถานที ่
 
วล672   การสํารวจข้อมูลระยะไกลและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ                  3(2-2-6) 
ES672   Remote Sensing and Airail Photo Interpretation 
  ศึกษาถึงระบบการสํารวจข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  การตคีวามข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  โดยใช้        
ข้อมูลจากดาวเทยีมและภาพถ่ายทางอากาศ 
 
วล761   แหล่งนํา้น่ิง ขั้นสูง                      3(2-2-8) 
ES761   Advanced  Limnology 
 วชิาบังคบัก่อน :  ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาแหล่งนํา้จืดทีเ่ป็นแหล่งนํา้น่ิง  ทั้งทีเ่กดิโดยธรรมชาต ิ  เช่น ทะเลสาบ   บ่อ บึง หนองและท่ีเกดิโดยการสร้าง
ของมนุษย์  เช่น อ่างเกบ็นํา้ทีเ่กดิจากการสร้างเขื่อนหรือแหล่งนํา้จากการขุดเกบ็กกั หรือบ่อพกันํา้ และศึกษาความสัมพนัธ์ของระบบ



นิเวศและแหล่งนํา้น้ัน ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ  ที่มอีทิธิพลต่อแหล่งนํา้และสภาพแวดล้อมและศักยภาพในการพฒันาแหล่งนํา้น่ิง  ปัญหา
ผลกระทบ แนวทางการป้องกนัแก้ไขโดยเน้นการพฒันาแบบยัง่ยนื 
 
วล762   นิเวศวทิยาเชิงปริมาณ ขั้นสูง                     3(2-2-8) 
ES762   Advanced Quantitative Ecology 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  การศึกษาการวางแผนการเกบ็ตวัอย่าง ข้อมูลต่าง ๆ ของความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศการวเิคราะห์และ
ประเมนิผลของข้อมูลต่าง ๆ  ในเชิงปริมาณตลอดจนการวเิคราะห์โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการวเิคราะห์และประเมนิผล 
 
ง.  หมวดวชิา  :  การจัดการกากสารพษิกากของเสีย 
      Major       :  Hazardous Waste Management   
วล680   เทคโนโลยทีีไ่ม่ก่อให้เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อม                  3(2-2-6) 
ES680   Clean Technology 
  ศึกษาถึงเทคโนโลย ี  ในกระบวนการผลติทีไ่ม่ก่อให้เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อมหรือก่อให้เกดิปัญหาน้อยต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งศึกษาวธีิการนําของเสียไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  โดยอาศัยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมประเภทต่าง ๆ ซ่ึงมองทั้งในแง่
ผลดแีละผลเสียของการนํากลบัมาใช้ใหม่  และให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมด้านอืน่ ๆ ด้วย 
 
วล681   การวางแผนเกีย่วกบัขยะมูลฝอยและกากสารพษิ                   3(2-2-6) 
ES681   Hazardous Waste and Solids Waste Planning 
  การจําแนกประเภทและคุณสมบัต ิ  แหล่งกาํเนิด  และการคาดปริมาณจากแหล่งกาํเนิด  สําหรับสารพษิขยะและส่ิง
ปฏิกลูจาก  ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม  วธีิการเกบ็รวบรวม การขนส่ง การจํากดั หลกัการและวธีิการลดปริมาณ  กฏหมายข้อบังคบัที่
เกีย่วข้องสถานะการณ์ปัจจุบัน  การดาํเนินการของภาครัฐ และเอกชน 
 
วล780   พษิวทิยาส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง                     3(2-2-8) 
ES780   Advanced Envirommental Toxicology 
 วชิาบังคบัก่อน :  ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาถึงวธีิการนําเอาศาสตร์ด้านพษิวทิยามาวเิคราะห์และนํามาสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
ส่ิงมชีีวติหรือส่ิงแวดล้อม  โดยเฉพาะอนัตรายเน่ืองจากสารพษิต่าง ๆ  เพือ่หาแนวทางป้องกนัและแก้ไข  โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ  เพือ่การประยุกต์ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมน้ันๆ 
 
วล781   การจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล ข้ันสูง                    3(2-2-8) 
ES781   Advanced Solids Waste Management 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 



  การจําแนกประเภทและคุณสมบัต ิ  แหล่งกาํเนิดและการคาดปริมาณจากแหล่งกาํเนิด  ขยะและส่ิงปฏิกลูจากชุมชน  
โรงงานอุตสาหกรรม  วิธีการเกบ็รวบรวม การขนส่งการจํากดั  หลกัการและวธีิการลดปริมาณ  การบริหารและการจัดการระบบการ
จัดเกบ็ขยะและส่ิงปฏิกลูจากชุมชน  กฏหมายข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
วล782   การจัดการกากสารพษิและกากของเสีย ข้ันสูง                   3(2-2-8) 
ES782   Advanced Hazardous Waste Management 
 วชิาบังคบัก่อน  :  ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  การจําแนกชนิด  และคุณสมบัต ิ  แหล่งกาํเนิด และการคาดปริมาณจากแหล่งกาํเนิด วธีิการเกบ็รวบรวม  การขนส่ง 
การจํากดั  หลกัการและวธีิการลดปริมาณ กฏหมายข้อบังคบั ทีเ่กีย่วข้อง สถานะการณ์ปัจจุบัน  การดาํเนินการของภาครัฐและเอกชน  
กรณีศึกษาและการรายงาน 
 

   วชิาเลอืก 
 
วล605   การวเิคราะห์และประเมนิผลโครงการ                    3(2-2-8) 
ES605   Projects Assessment and Evaluation 
  วเิคราะห์และประเมนิผลโครงการโดยเน้นหนักในโครงการทีเ่กีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและการพฒันา  ทั้งโครงการขนาด
ใหญ่ กลาง และเลก็ 
 
วล606   คอมพวิเตอร์สําหรับนักส่ิงแวดล้อม                     3(2-2-8) 
ES606   Computer Programming for Environmentalist 
  ศึกษาถึงการทาํงานของคอมพวิเตอร์บุคคล  หลกัการเขียนคาํส่ังด้วยภาษาช้ันสูง  ตวัอย่างชุดคาํส่ังทีใ่ช้กบังานด้าน
ส่ิงแวดล้อม  การนําไปประยุกต์ใช้ 
 
วล607   แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับงานทางด้านส่ิงแวดล้อม                  3(2-2-8) 
ES607   Mathematical Modeling for Environmental Perspective 
  ศึกษาด้านนิเวศวิทยาโดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการวเิคราะห์ประเมนิผลและจัดการในด้าน                       
ส่ิงแวดล้อม 
 
วล608   ระบบส่ิงแวดล้อมเชิงเศรษฐกจิและสังคม                               3(3-0-8) 
ES608   Environmental System in Economix & Social Perspectives 
  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกจิและส่ิงแวดล้อม  โดยดูการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีีม่ต่ีอโครงสร้างสังคม 
 
 
 



วล609   การวเิคราะห์ความเส่ียงในส่ิงแวดล้อม                    3(2-2-6) 
ES609   Environmental Risk Analysis 
  ศึกษาการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  องค์ประกอบในส่ิงแวดล้อม  โดยบอกถึงความสัมพนัธ์ของการเปลีย่นแปลงของ      
องค์ประกอบน้ันกบัส่ิงแวดล้อมว่าจะมีการเปลีย่นแปลงด้วยอตัราเร็วเป็นปริมาณเท่าไร  เพือ่จะนําความสัมพนัธ์น้ันไปทาํควมเข้าใจแล้ว
ทาํนายหาความเส่ียง  โดยการวเิคราะห์ทางสถิตแิละการสร้างรูปแบบจําลองให้สอดคล้องกบัส่ิงแวดล้อมมากทีสุ่ด 
 
วล615   ความปลอดภัยและการป้องกนัอุบัตภัิยในโรงงาน                   3(3-0-8) 
ES615   Industrial Occupational Health and Safety 
  ศึกษาถึงการผลติในโรงงาน  การจัดการเพือ่ความปลอดภัยในโรงงาน การวเิคราะห์ระดบัความปลอดภัยในสาย         
การผลติ  หลกัการเกบ็และรักษาสารเคมีและวตัถุระเบิด   หลกัการป้องกนัและยบัยั้งอคัคภัีย  การจัดระบบการทาํงานให้สอดคล้องกบั            
สรีรวทิยาของมนุษย์ 
 
วล616   อนามยัส่ิงแวดล้อมในโรงงาน                     3(2-2-6) 
ES616   Industrial Environmental Health 
  ศึกษาถึงผลกระทบของส่ิงแวดล้อมในการทาํงานกบัสุขภาพอนามยัของมนุษย์  เช่น  เสียง ความส่ันสะเทอืน         
แสง  ความร้อน และจากสารเคมทีีม่พีษิ  หลกัการป้องกนัควบคุมและประเมนิผลกระทบ 
 
วล617   ธรณีวทิยาส่ิงแวดล้อม                     3(2-2-6) 
ES617   Environmental Geology 
  ศึกษาสภาพต่าง ๆ ของเปลอืกโลก  เช่น ธรณีสัณฐาน  โครงสร้างทางธรณี  นํา้ใต้ดนิ ฯลฯ  ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้บนเปลอืกโลกทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละทีม่นุษย์ก่อให้เกดิการเปลีแ่ปลงทางส่ิงแวดล้อม  และศึกษา
ความสัมพนัธ์ของคุณสมบัตต่ิาง ๆ ทีเ่ปลีย่นไปสัมพนัธ์กบัส่ิงมชีีวติและส่ิงแวดล้อมอย่างไร  และศึกษาการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยใช้
ศาสตร์ด้าน              ธรณีวทิยามาช่วยด้วย 
 
วล618   การวางแผนและการควบคุมการผลติ                    3(3-0-8) 
ES618   Production Planning an Control 
  องค์ประกอบของการผลติในกจิการทางอุตสาหกรรม  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ  รวมทั้งราคามาตรฐานที่
ต้องการเลอืกทาํเลทีต่ั้งโรงงาน  และขบวนการทีใ่ช้ในการผลติการพยากรณ์การผลติ  การหาวตัถุดบิ  การจัดการลาํดบัการผลติ การ
วเิคราะห์เพือ่การตดัสินใจ 
 
วล619   การจัดการทาํงานและการปรับปรุง                    3(2-2-6) 
ES619   Operational Management and Improvement 
  การตดัสินใจเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการทาํงานของมนุษย์มากทีสุ่ด องค์ประกอบทางสรีรวทิยาและจิตวทิยาเพือ่
การออกแบบ  วธีิการทาํงาน สภาพแวดล้อม และเคร่ืองมอืต่าง ๆ ทีเ่ป็นมาตรฐาน 
 



วล625   การวางแผนตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม                              3(2-2-6) 
ES625   Environmental Monitoring Planning 
  การศึกษาการวางแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมทั้ง  คุณภาพนํา้ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง  เป็น
ต้น  โดยการวางแผนอย่างเป็นระบบมกีารพจิารณาตามวตัถุประสงค์ของการตดิตามตรวจสอบ 
 
 
วล626   การเตรียมมาตรฐานการลดผลกระทบ/แก้ไขปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 3(2-2-6) 
ES626   Preparation of Environmental Impact Mitigation Program 
  การศึกษาการจัดทาํมาตรการลด/แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ       จากโครงการพฒันา เพือ่เป็นไปตาม
นโยบายการพฒันาแบบยัน่ยนืโดยมผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยทีสุ่ด 
 
วล627   การประชาสัมพนัธ์และประชาพจิารณ์ด้านส่ิงแวดล้อม                  3(3-0-8) 
ES627   Public Relation and Public Hearing on Environmental Aspect 
  การศึกษารูปแบบแนวทางการจัดการประชาสัมพนัธ์ และการไต่สวนสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อมจากโครงการพฒันา
ต่าง ๆ  เพือ่ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้และมส่ีวนแสดงความคดิเห็นอย่างเป็นระบบ 
 
วล628   กระบวนการผลติทางอุตสาหกรรม                    3(3-0-8) 
ES628   Industrial Processes 
  องค์ประกอบของการผลติในอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคและวธีิการในการควบคุมคุณภาพ  และปริมาณรวมทั้งราคา
และมาตรฐานทีต้่องการ  การจัดลาํดบัการผลติและการวเิคราะห์เพือ่ทาํการตดัสินใจ 
 
วล645   มลพษิทางนํา้และการจัดการทรัพยากรนํา้                   3(2-2-6) 
ES645   Water Pollution and Water Resources Management 
  การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของนํา้และนํา้เสีย การบําบัด การจัดการในการนําทรัพยากรนํา้น้ันมาใช้ในการ
พฒันาในรูปต่าง ๆ ทั้งทางด้านกายภาพ ทางเคม ี และทางชีวภาพ  ตลอดจนปัญหาการอนุรักษ์ และแนวทางการป้องกนัแก้ไขปัญหา           
ต่าง ๆ  เพือ่การจัดการให้เหมาะสมกบัการพฒันาแบบยัง่ยนื 
 
วล646   เทคโนโลยกีารควบคุมระบบบําบัด                    3(2-2-6) 
ES646   Technology for Controlling of Treatment System 
  ศึกษาถึงหลกัการทางด้านพลศาสตร์ของกระบวนการบําบัดสารมลพษิ  ทั้งทางด้านวิศวกรรม  และชีวเคมเีกีย่วกบั
การบําบัดสารมลพษิอย่างต่อเน่ือง  การควบคุมระบบให้ดาํเนินการไปอย่างปกติ  การวเิคราะห์สถานะของระบบบําบัดสารมลพษิ 
 
 
 
 



วล665   การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและมลพษิทางทะเล                   3(2-2-6) 
ES665   Coastal Resources Management and Marine Pollution 
  ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและมลพษิทางทะเล  ทีจ่ะนําไปสู่การวเิคราะห์เพือ่นําไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรใน
ระยะยาว 
 
วล666   การประเมนิโครงการเกีย่วกบัแหล่งนํา้                    3(3-0-8) 
ES666   Water Resources Project Evaluation 
  การศึกษาหลกัการและลกัษณะรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาแหล่งนํา้ประเภท  และขนาดต่าง ๆ รวมทั้ง
ความเหมาะสมเบือ้งต้นทางด้านวศิวกรรม  ทางเศรษฐกจิสังคมและทางด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ ตลอดจนข้ันตอนการดาํเนินงาน
ของโครงการ  การวเิคราะห์ผลประโยชน์ และข้อเสียเบือ้งต้นของโครงการ  การหารูปแบบระบบการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 
วล667   การวางแผนและการจัดการการพฒันาแหล่งนํา้จืด                   3(3-0-8) 
ES667   Fresh - Water Resources Planning and Management 
  ศึกษาลกัษณะองค์ประกอบและศักยภาพของทรัพยากรนํา้และอืน่ ๆ ในนํา้จืด  ความสัมพนัธ์และปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกจิและสังคม  วธีิการและปัญหาจากการวางแผนและจัดการพฒันาแหล่งนํา้จืดและศึกษาผลกระทบและปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้    
การอนุรักษ์และแนวทางการแก้ไข  เพือ่การจัดการและวางแผนพฒันาแหล่งนํา้จืดและส่ิงแวดล้อม 
 
วล668   ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์เชิงชีววทิยา                  3(2-2-6) 
ES668   Biodiversity and Biological Conservation 
  ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  และศึกษาการใช้ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ปัญหาทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการใช้
ทรัพยากร  และการจัดการทรัพยากรเหล่าน้ันโดยใช้ศาสตร์ด้านชีววทิยา  เพือ่ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างยัง่ยนืตลอดไป 
 
ล.669   การวเิคราะห์สังคมพชื                     3(2-2-6) 
ES669   Plant Community Analysis 
  ศึกษาในส่วนของทฤษฏีและแนวความคดิทีเ่กีย่วกบัสังคมพชื  รวมถึงการจัดแบ่งสังคมพชืตามแนวความคดิต่าง ๆ  
โดยวธีิการจัดกลุ่มสังคมพชื (Classification) และการจัดลาํดบัสังคมพชื (Ordination)  อนัจะใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการศึกษา              
กจิกรรมต่าง ๆ ในสังคมพชืหรือระบบนิเวศป่าไม้ต่อไป 
 
วล675   นิเวศสรีรวทิยาของป่าไม้                     3(2-2-6) 
ES675   Plant Physiological Ecology 
  ศึกษาเกีย่วกบัการอธิบายการเปลีย่นแปลงทางสรีรวทิยาของต้นไม้อนัมสีาเหตุเน่ืองจากการเปลีย่นแปลง หรือความ
แตกต่างของปัจจัยส่ิงแวดล้อม  เช่น ความแห้งแล้ง  การท่วมขังของนํา้  เป็นต้น  รวมถึงผลของการอยู่ร่วมกนัของชนิดพนัธ์ต่างๆ ใน
ระบบนิเวศน้ัน ๆ  ต่อขบวนการทางสรีรวทิยา  ของต้นไม้  เช่น ความเป็นพษิ (Allelophatic effect)  ทั้งในระหว่างชนิดพนัธ์ และใน
ชนิดพนัธ์เดยีวกนัเป็นต้น 
 



วล676   ป่าไม้และอทิธิพลของป่าไม้                     3(3-0-8) 
ES676   Forests and Their Influences 
  เป็นการศึกษาเกีย่วกบัชนิดของป่าไม้ชนิดต่าง ๆ   รวมถึงการแพร่กระจายและอทิธิพลของสังคมพชืป่าไม้ทีม่ต่ีอการ
เปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อมทั้งในระดบัท้องถิ่น  (local)  ภูมภิาค  (regional)  และระดบัโลก  (global) 
 
 
วล677   วนศาสตร์ในเมอืง                      3(2-2-6) 
ES677   Urban Forestry 
  ศึกษาสภาพความเป็นเมือง ลกัษณะต่าง ๆ องค์ประกอบ และหน้าทีต่่างๆ ของเมอืงปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัเมอืง  
ความสัมพนัธ์ของชุมชน  ของพชืประเภทต่าง ๆ กบัชีวติมนุษย์และลกัษณะของเมอืง 
 
 
วล705   การใช้ทีด่นิและการวางผงัเมือง ข้ันสูง                    3(2-2-8) 
ES705   Advanced Land Use and Urban Planning 
 วชิาบังคบัก่อน  :  ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาถึงประเภทของการใช้ทีด่นิประเภทต่าง ๆ ตลอดจนประเภทปริมาณสัดส่วน  และการกระจายในบริเวณต่างๆ  
ทีจ่ะเหมาะสม  ซ่ึงทาํให้สภาพแวดล้อมอยู่ในสมดุล  ทีเ่หมาะสมกบัเศรษฐกจิ-สังคมและศึกษาทฤษฏีการวางแผนภาคและเมอืง  โดย
คาํนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยเน้นด้านส่ิงแวดล้อม 
 
 
วล706   การวเิคราะห์ระบบและข้อมูลส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง                   3(2-2-8) 
ES706   Advanced Environmental Information System and Data Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน  :  ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาถึงระบบข้อมูลทางด้านส่ิงแวดล้อม  การจําแนกประเภทข้อมูล การสร้างระบบฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  
การค้นหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลระหว่างประเทศ  ระบบฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย การใช้ระบบข้อมูลจากดาวเทยีม
และภาพถ่ายทางอากาศ 
 
วล707   ชีวสถิตข้ัินสูง                      3(2-2-8) 
ES707   Advanced Bio-Statistics 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาสถิตเิชิงพรรณนาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความน่าจะเป็นทีสํ่าคญับางอย่าง เช่น  การแจกแจงทวนิาม  ปัวซอง   
การแจกแจงปกต ิ การสุ่มตัวอย่างจากประชากรทีม่จํีานวน จํากดั การแจกแจงตวัอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ
ประชากร 2 กลุ่ม  การวเิคราะห์ความแปรปรวน  หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการทดลอง การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงพหุและเชิง
เส้น การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมการทดสอบไคสแควร์ 
 



วล708   การอนุรักษ์ธรรมชาตแิละมรดกทางวัฒนธรรมขั้นสูง                  3(3-0-8) 
ES708   Advanced Nature and Cultural Heritage Conservation 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาสภาพของธรรมชาตแิละมรดกทางวฒันธรรมทีค่วรค่าแก่การอนุรักษ์  ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม แนวความคดิในการพฒันาเชิงอนุรักษ์รูปแบบในการจดัการและการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมในด้านการท่องเทีย่ว  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆทีเ่กดิขึน้จากการจัดการและการใช้ประโยชน์ 
 
วล709   เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง                    3(3-0-8) 
ES709   Advanced Environmental Economics 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษาปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยการวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์  บทบาทของทฤษฏีเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ในการ
แก้ปัญหา  บทบาทของการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ในการพจิารณาโครงการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ การควบคุมภาวะปัญหามลพษิ  
ตลอดจนการวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการพจิารณาทางเลอืกทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่กบัการจัดการวางแผนด้านส่ิงแวดล้อม 
 
วล715    กฎหมายส่ิงแวดล้อม ข้ันสูง                     3(3-0-8) 
ES715   Advanced Environmental Law 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากผู้บรรยาย 
  ศึกษานโยบาย เหตุผล หลกัเกณฑ์ การบังคบัใช้และผลกระทบต่อสังคมของกฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิพร้อมทั้งศึกษาหลกักฏหมายเกีย่วกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
วล716   ปัญหาพเิศษ                      3(1-4-9) 
ES716   Special Problems 
  หัวข้อทีเ่ป็นทีน่่าสนใจขณะน้ัน หรือการพฒันาใหม่ ๆ ในสาขาวทิยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดล้อม 
 

วทิยานิพนธ์ 
 
วล800   วทิยานิพนธ์               12  หน่วยกติ 
ES800   Thesis 
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