หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2539
1. ชื่อหลักสู ตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
Master of Science Program in Environmental Science

2. ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
(ชื่อย่ อภาษาไทย)
(ชื่อย่ อภาษาอังกฤษ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม)
M.Sc. (Environmental Science)

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
การพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจและการเพิม่ จํานวนอย่ างรวดเร็วของประชากร
ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยีทไี่ ม่
เหมาะสมในกระบวนการผลิตทางด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและอืน่ ๆ ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบอันเป็ นปัญหาทางด้ านสิ่ งแวดล้อม
ขึน้ เป็ นอย่ างมากในช่ วงระยะเวลาทีผ่ ่ านมา ดังปรากฏได้ ชัดทั้งในรู ปของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สื่ อมโทรม สิ้นเปลืองและมีจํานวนลด
น้ อยลงอย่ างรวดเร็ว และปัญหามลพิษทางสภาวะแวดล้ อมต่ าง ๆ เช่ น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํา้ สารพิษและกากของเสี ยและ
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมของชุมชนในด้ านอืน่ ๆ
เพือ่ ให้ การแก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้ อมเป็ นไปอย่ างมีระเบียบแบบแผนถูกต้ องเหมาะสมตามหลักวิชาการ สอดคล้ องกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ
ในการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจและการพัฒนาทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมดําเนินไปอย่ างไม่
ขัดแย้ งกัน สนับสนุนซึ่งกันและกันนั้น ผู้ทมี่ หี น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัญหาดังกล่ าว นอกจากจะต้ องมีความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีในการ
ควบคุมปัญหาสิ่ งแวดล้อมทีถ่ ูกต้ องเหมาะสม และสอดคล้ องกับสถานการณ์ แล้ ว บุคลากรดังกล่ าวยังจะต้ องมีความสามารถในการ
ประยุกต์ ความรู้ดงั กล่ าว เพือ่ การวางแผน จัดการและแก้ ปัญหาทางด้ านสิ่ งแวดล้อมได้ อย่ างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร มีดงั นี้
1. เพือ่ ผลิตนักวิชาการทีส่ ามารถวางแผนจัดการและแก้ ปัญหา และค้ นคว้ าวิจัยในการจัดการและควบคุม
สิ่ งแวดล้ อม

2. เพือ่ ผลิตนักวิชาการระดับสู ง ซึ่งสามารถควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห์ ดาํ เนินการ และบํารุ งรักษาระบบบําบัด
นํา้ เสี ย ระบบกําจัดของเสี ยหรืออุปกรณ์ เครื่องมือใช้ สําหรับการควบคุม บําบัด หรือกําจัดมลพิษอืน่ ๆ รวมทั้งมีความสามารถในการ
ให้ บริการบําบัดนํา้ เสี ย หรือกําจัดของเสี ย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
3. เพือ่ ผลิตนักวิชาการทีม่ คี วามสามารถในการประเมินสภาพสิ่ งแวดล้ อมและการวางแผนจัดการสิ่ งแวดล้ อม
รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้ อมในลักษณะผู้ชํานาญการเฉพาะทาง
4. เพือ่ ใช้ ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ ให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด
หลักสู ตรนีจ้ ะเหมาะสมกับนักวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับบุคคลทีม่ หี น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารทีม่ หี น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งรวมถึงผู้บริหารทีม่ หี น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวางแผนและนโยบาย ทั้งนีเ้ พราะ
ความรู้ความเข้ าใจทีถ่ ูกต้ องจะมีผลงานในทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการเลือกใช้ เทคนิคเพือ่ จัดการ และควบคุมสิ่ งแวดล้ อมได้ อย่าง
ประสิ ทธิภาพ
5. กําหนดเปิ ดสอน
หลักสู ตรนีจ้ ะเปิ ดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2539
6. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิสมัครเข้ าศึกษา
- เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ
- เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ ในการทํางานทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ่ งแวดล้ อมมาแล้ วไม่
น้ อยกว่ า 2 ปี หลังสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสื อรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้ าหน่ วยงาน
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามระเบียบวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและของคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
8. ระบบการศึกษา
8.1 การเรียนการสอน
8.1.1 เป็ นการศึกษาภาคปกติ ในระบบทวิภาค
8.1.2 ผู้สําเร็จการศึกษา จะต้ องสอบรายวิชาต่ าง ๆ ได้ ไม่ น้อย กว่ า 48 หน่ วยกิต ซึ่งประกอบด้ วย
- วิชาบังคับ
15 หน่ วยกิต
- วิชาบังคับเลือก 12 หน่ วยกิต
- วิชาเลือก
9 หน่ วยกิต
- วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต และ
การสอบประมวลวิชา เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุ มวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุ ม (Proceeding)

8.2 การทําวิทยานิพนธ์
8.2.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ ศึกษาลักษณะวิชามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาและต้ องมี
หน่ วยกิตสะสมจากวิชาจากวิชาบังคับ และวิชาบังคับเลือกไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต และได้ ค่าระดับเฉลีย่ ไม่ ตา่ํ กว่ า 3.00 รวมทั้งต้ อง
สอบประมวลวิชาให้ ได้ ระดับ P แล้ ว
8.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ มกี ารสอบทั้งข้ อเขียนและปากเปล่ า
8.2.3 การดําเนินการทําและสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตาม “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2528” และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2535
8.3
8.4

การสอบประมวลวิชา
นักศึกษาจะสอบได้ ต่อเมือ่ ได้ ศึกษาวิชาบังคับ และวิชาบังคับเลือกไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
การสอบภาษาต่ างประเทศ
นักศึกษาจะต้ องสอบภาษาต่ างประเทศได้ ระดับ P ก่ อนสอบวิทยานิพนธ์

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 4 ภาคการศึกษาปกติ และไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ ละภาคการศึกษาให้ ลงทะเบียนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต และไม่ เกิน 12 หน่ วยกิต รายละเอียดอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
11. ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
ประมาณค่ าใช้ จ่ายนักศึกษาต่ อปี คนละ 40,000 บาท
12. โครงสร้ างหลักสู ตร
12.1 จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
48
หน่ วยกิต
12.2 โครงสร้ างของหลักสู ตร
15
หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
12
หน่ วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
12.3 ข้ อกําหนดหลักสู ตร
- วิชาบังคับ นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับรวม 15 หน่ วยกิต

- วิชาบังคับเลือก ให้ นักศึกษาเลือกเรียนหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่งเพียงหมวดเดียว อย่ างน้ อย 12 หน่ วยกิต ดังนี้
-หมวดวิชามลพิษทางอากาศ เสี ยงและความสั่ นสะเทือน
-หมวดวิชามลพิษทางนํา้
-หมวดวิชานิเวศวิทยาประยุกต์
-หมวดวิชาการจัดการกากสารพิษและกากของเสี ย
- วิชาเลือก ให้ นักศึกษาเลือกเรียนอย่ างน้ อย 9 หน่ วยกิตจากวิชาทีก่ าํ หนดให้
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
12.4 รายวิชา
เลขรหัสวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย 0-4 หมายถึง วิชาบังคับ
5-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ แสดงประเภทของลักษณะวิชา โดย
0-2 หมายถึง หมวดวิชาพืน้ ฐานทัว่ ไป
3 หมายถึง หมวดวิชามลพิษทางอากาศ เสี ยงและความสั่ นสะเทือน
4-5 หมายถึง หมวดวิชามลพิษทางนํา้
6-7 หมายถึง หมวดวิชานิเวศวิทยาประยุกต์
8 หมายถึง หมวดวิชาการจัดการกากสารพิษและกากของเสี ย
เลขหลักร้ อย
6 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นต้ น
7 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสู ง
8 หมายถึง วิทยานิพนธ์

รหัส
วล.600
วล.601
วล.602
วล.603
วล.700
วล.701

วิชาบังคับ
รายวิชา
สิ่ งแวดล้ อมเชิงนิเวศวิทยา
เศรษฐศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
เทคโนโลยีทใี่ ช้ ควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
การวิจัยเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้ อม
บัณฑิตสั มมนา
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและการจัดการ
สิ่ งแวดล้ อมขั้นสู ง

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-2-6)
3(3-0-8)
3(2-2-6)
2(1-2-6)
1(1-0-8)
3(3-0-9)

วิชาบังคับเลือก
ก. หมวดวิชา: มลพิษทางอากาศ เสี ยงและความสั่ นสะเทือน
รหัส
รายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วล.630
การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เสี ยง และความสั่ นสะเทือน
3(2-2-8)
วล.631
การประเมินผลกระทบมลพิษทางอากาศ
3(2-2-8)
วล.632
การประเมินผลกระทบด้ านเสี ยงและความสั่ นสะเทือน
3(2-2-8)
วล.633
การควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสั่ นสะเทือน
3(3-0-8)
วล.730
มลพิษทางอากาศและการควบคุม ขั้นสู ง
3(2-2-8)
ข. หมวดวิชา : มลพิษทางนํา้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วล.640
มลพิษทางนํา้ และชีวอนามัยทางนํา้
3(2-2-6)
วล.641
เทคโนโลยีการบําบัดนํา้ เสี ยด้ วยวิธีทางกายภาพ เคมี
3(2-2-6)
และเคมีทางกายภาพ
วล.642
เทคโนโลยีการบําบัดนํา้ เสี ยด้ วยวิธีทางชีววิทยา
3(2-2-6)
3(3-0-8)
วล.643
การประเมินผลกระทบของทรัพยากรนํา้
วล.740
เคมีของนํา้ และนํา้ เสี ย ขั้นสู ง
3(2-2-6)
วล.741
การวิเคราะห์ นํา้ และนํา้ เสี ย ขั้นสู ง
3(2-2-8)
วล.742
เทคโนโลยีการควบคุมระบบบําบัดนํา้ เสี ย ขั้นสู ง
3(2-2-8)
ค. หมวดวิชา : นิเวศวิทยาประยุกต์
รหัส
รายวิชา
วล.660
วล.661
วล.662
วล.663
วล.664
วล.670
วล.671
วล.672
วล.761
วล.762

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
นิเวศวิทยาเชิงระบบ
3(2-2-6)
นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่งเชิงระบบ
3(2-2-6)
การประเมินผลกระทบและการควบคุมมลพิษทางทะเลและชายฝั่ง 3(2-2-6)
นิเวศวิทยาแหล่ งนํา้ จืดเชิงระบบ
3(2-2-8)
การจัดการทรัพยากรนํา้
3(3-0-8)
3(2-2-8)
นิเวศวิทยาป่ าไม้ และการจัดการลุ่มนํา้
วนเกษตรและวนศาสตร์ ชุมชน
3(3-2-6)
การสํ ารวจข้ อมูลระยะไกลและการแปลภาพถ่ ายทางอากาศ
3(2-2-6)
แหล่งนํา้ นิ่ง ขั้นสู ง
3(2-2-8)
นิเวศวิทยาเชิงปริมาณ ขั้นสู ง
3(2-2-8)

ง. หมวดวิชา : การจัดการกากสารพิษและกากของเสี ย
รหัส
รายวิชา
วล.680
วล.681
วล.780
วล.781
วล.782

เทคโนโลยีไม่ ก่อให้ เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้ อม
การวางแผนเกีย่ วกับขยะมูลฝอยและกากสารพิษ
พิษวิทยาสิ่ งแวดล้ อม ขั้นสู ง
การจัดการขยะและสิ่ งปฏิกลู ขั้นสู ง
การจัดการกากสารพิษและกากของเสี ย ขั้นสู ง

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-8)
3(2-2-8)
3(2-2-8)

วิชาเลือก
รหัส
วล.605
วล.606
วล.607
วล.608
วล.609
วล.615
วล.616
วล.617
วล.618
วล.619
วล.625
วล.626
วล.627
วล.628
วล.645
วล.646
วล.665
วล.666
วล.667
วล.668
วล.669

รายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การวิเคราะห์ และประเมินและประเมินผลโครงการ
3(2-2-8)
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-8)
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ สําหรับงานทางด้ านสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-9)
ระบบสิ่ งแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจและสั งคม
3(3-0-8)
3(2-2-6)
การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงในสิ่ งแวดล้ อม
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัตเิ หตุในโรงงาน
3(3-0-8)
อนามัยสิ่ งแวดล้ อมโรงงาน
3(2-2-6)
ธรณีวทิ ยาสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-6)
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-8)
การจัดการทํางานและการปรับปรุ ง
3(2-2-6)
การวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-6)
การเตรียมมาตรการลดผลกระทบ/แก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-6)
3(3-0-8)
การประชาสั มพันธ์ และประชาพิจารณ์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0-8)
มลพิษทางนํา้ และการจัดการทรัพยากรนํา้
3(2-2-6)
เทคโนโลยีการควบคุมระบบบําบัด
3(2-2-6)
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมลพิษทางทะเล
3(2-2-6)
การประเมินโครงการเกีย่ วกับแหล่ งนํา้
3(3-0-8)
การวางแผนและการจัดการการพัฒนาแหล่ งนํา้
3(3-0-8)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ เชิงชีววิทยา
3(2-2-6)
3(2-2-6)
การวิเคราะห์ สังคมพืช

วล.675
วล.676
วล.677
วล.705
วล.706
วล.707
วล.708
วล.709
วล.715
วล.716

นิเวศสรีรวิทยาของป่ าไม้
ป่ าไม้ และอิทธิพลของป่ าไม้
วนศาสตร์ ในเมือง
การใช้ ทดี่ นิ การวางผังเมือง ขั้นสู ง
การวิเคราะห์ ระบบและข้ อมูลสิ่ งแวดล้อม ขั้นสู ง
ชีวสถิติ ขั้นสู ง
การอนุรักษ์ ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ขั้นสู ง
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ขั้นสู ง
กฏหมายสิ่ งแวดล้อม ขั้นสู ง
ปัญหาพิเศษ

3(2-2-6)
3(3-0-8)
3(2-2-6)
3(2-2-8)
3(2-2-8)
3(2-2-8)
3(3-0-8)
3(3-0-8)
3(3-0-8)
3(1-4-9)

วิทยานิพนธ์
รหัส
วล.800

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

จํานวนหน่ วยกิต
12

แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
วล.600
วล.601
วล.602
วล.603
วล.700

รายวิชา
สิ่ งแวดล้ อมเชิงนิเวศวิทยา
เศรษฐศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
เทคโนโลยีทใี่ ช้ ควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
การวิจยั เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้ อม
บัณฑิตสั มมนา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-2-6)
3(3-0-8)
3(2-2-6)
2(1-2-6)
1(1-0-8)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
วล.701

รายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และการจัดการสิ่ งแวดล้ อม ขั้นสู ง
3(3-0-9)
วิชาบังคับเลือก
9
หน่ วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

3
6
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
วล600 สิ่ งแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา
3(2-2-6)
ES600 Ecological Environment
การศึกษาลักษณะองค์ ประกอบและปัญหาสิ่ งแวดล้ อมด้ านต่ าง ๆ ทั้งทางด้ านนํา้ ด้ านอากาศ ด้ านเสี ยง ด้ านป่ าไม้
ด้ านดิน ด้ านชุ มชนเมือง ฯลฯ ในเชิงทีม่ คี วามสั มพันธ์ กบั ปัจจัย ทางสั งคมและเศรษฐกิจ โดยใช้ หลักการและทฤษฏีทางนิเวศวิทยา
และการประเมินสถานการณ์ และการจัดการสิ่ งแวดล้ อมด้ านต่ าง ๆ ข้ างต้ น ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบของระบบต่ าง ๆ ทาง
นิเวศวิทยา
วล601 เศรษฐศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
3(3-0-8)
ES601 Economic and Social Science Environment
ศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ าง สั งคม วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่ งแวดล้ อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมธรรมชาติในชุ มชน โดยคํานึงด้ านเศรษฐศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
วล602 เทคโนโลยีทใี่ ช้ ควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-6)
ES602 Technology for Controlling of Environmental Quality
ศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีใ่ ช้ ในการควบคุมการเปลีย่ นแปลงต่ าง ๆ ขององค์ ประกอบในสิ่ งแวดล้ อม โดยบอกถึง
ความสั มพันธ์ ของการเปลีย่ นแปลงขององค์ ประกอบนั้น กับสิ่ งแวดล้ อม เพือ่ จะนําความสั มพันธ์ น้ันไปหาค่ าความเสี่ ยง โดยการ
วิเคราะห์ ทางสถิตแิ ละการสร้ างแบบจําลองให้ สอดคล้องกับระบบสิ่ งแวดล้ อม
วล603 การวิจัยเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้ อม
2(1-2-6)
ES603 Research for Environmental Management
ศึกษาและวิจัยประเด็นสิ่ งแวดล้ อมเพือ่ นําไปสู่ การป้องกัน บําบัด การจัดการและการแก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้ อม
วล700 บัณฑิตสั มมนา
ES700 Graduate Seminar
การสั มมนาปัญหาสิ่ งแวดล้ อมทีเ่ กิดขึน้ ปัจจุบัน
ประชุ มการสั มมนา

1(1-0-8)
โดยจัดทําเป็ นกลุ่ม หรือวิจัยของแต่ ละบุคคลนํามาถกแถลงในที่

วล701 การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและการจัดการสิ่ งแวดล้ อม ขั้นสู ง
3(3-0-9)
ES701 Advanced Environmental Impact Assessment and Environmental Management
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาถึงการวิเคราะห์ และการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมทีเ่ กิดจากการพัฒนาและการดําเนินการจัดการ
สิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรของประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา และประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ ว

วิชาบังคับเลือก
ก.หมวดวิชา : มลพิษทางอากาศ เสี ยงและความสั่ นสะเทือน
Major : Air Pollution , Noise and Vibration
วล630 การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เสี ยง และความสั่ นสะเทือน
3(2-2-8)
ES630 Air Pollution, Noise and Vibration Measurement
ศึกษาวิธีการตรวจวัดและเก็บตัวอย่ างทั้งในกรณีการวัดสํ ารวจ การติดตามตรวจสอบสํ าหรับสารมลพิษ ทางอากาศ เสี ยง และ
ความสั่ นสะเทือน เช่ น การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศจากปล่ องโรงงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ ภายในสถานประกอบการ ใน
บรรยากาศ การตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการแพร่ กระจายสารมลพิษทางอากาศ เสี ยง และความสั่ นสะเทือน
วล631 การประเมินผลกระทบมลพิษทางอากาศ
3(2-2-8)
ES631 Air Pollution Impact Assessment
ศึกษาถึงวิธีการประเมินผลกระทบด้ านอากาศ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้ อมเช่ น ศึกษาการฟุ้ งกระจายของมลพิษทาง
อากาศโดยใช้ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฏีพนื้ ฐานของการแพร่ กระจายสมมติฐานและการนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ไปใช้
เพือ่ การประเมินผลกระทบด้ านมลพิษทางอากาศ
วล632 การประเมินผลกระทบด้ านเสี ยงและความสั่ นสะเทือน
3(2-2-8)
ES632 Noise and Vibration Impact Assessment
ศึกษาการประเมินผลกระทบจากระดับเสี ยงและความสั่ นสะเทือน เนื่องจากการพัฒนาโครงการใด ๆ หรือกิจกรรม
ชั่วคราวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในสิ่ งแวดล้ อม พร้ อมทั้งทํานายผลของการใช้ มาตรการต่ าง ๆ ทีจ่ ะนํามาลดผลกระทบดังกล่ าวเพือ่ การเลือก
มาตรการทีใ่ ห้ ผลดีทสี่ ุ ด
วล633 การควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสั่ นสะเทือน
ES633 Noise Pollution and Vibration Control
ศึกษาถึงทฤษฏีของเสี ยงรบกวนและความสั่ นสะเทือน
ควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสั่ นสะเทือน

3(3-0-8)
การเกิดและผลกระทบและศึกษาเทคโนโลยีสําหรับการ

วล730 มลพิษทางอากาศและการควบคุม ขั้นสู ง
3(2-2-8)
ES730 Advanced Air Pollution and Control
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาทีม่ าของสารมลพิษทางอากาศและแหล่ งกําเนิด วิธีการควบคุมรวมถึงระบบบําบัดสารมลพิษทางอากาศ ทั้ง
ในกรณีมลพิษทางอากาศทีเ่ ป็ นอนุภาคและทีอ่ ยู่ในรู ปก๊าซ

ข. หมวดวิชา : มลพิษทางนํา้
Major : Water Pollution
วล640 มลพิษทางนํา้ และอาชีวอนามัยทางนํา้
3(2-2-6)
ES640 Water Pollution and Sanitation
ศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพ เคมี และชีววิทยาของนํา้ และนํา้ เสี ย การเปลีย่ นแปลงคุณภาพในสิ่ งแวดล้อมของนํา้
และนํา้ เสี ย อิทธิพลทางสิ่ งแวดล้อมทีม่ ตี ่ อคุณภาพนํา้ และนํา้ เสี ย การควบคุมและป้ องกัน การวางแผนการจัดการเพือ่ ควบคุมคุณภาพ
รวมทั้งอาชีวอนามัยของนํา้
วล641 เทคโนโลยีการบําบัดนํา้ เสี ย ด้ วยวิธีทางกายภาพเคมีและเคมีกายภาพ
3(2-2-6)
ES641 Physical, Chemical and Physicochemical Treatment Technology of Wastewater
ศึกษาถึงเทคโนโลยีการบําบัดนํา้ เสี ยทั้งทาง กายภาพ เคมี และเคมีกายภาพ การออกแบบบําบัดนํา้ เสี ย จาก
แหล่งกําเนิดประเภทต่ าง ๆ เช่ น จากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่ าง ๆ
วล642 เทคโนโลยีการบําบัดนํา้ เสี ยด้ วยวิธีทางชีววิทยา
3(2-2-6)
ES642 Biological Treatment Technology of Water and Wastewater
ศึกษาเทคโนโลยีการบําบัดนํา้ เสี ยทางชีววิทยา การออกแบบระบบบําบัดนํา้ เสี ยจากแหล่ งกําเนิดประเภทต่ าง ๆ เช่ น
จากโรงงานอุตสาหกรรม จากชุ มชน
3(3-0-8)
วล643 การประเมินผลกระทบของทรัพยากรนํา้
ES643 Water Resources Impact Assessment
ศึกษาถึงวิธีการประเมินผลกระทบของทรัพยากรนํา้ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้ อมเช่ น ศึกษาถึงการวิเคราะห์ การ
เปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของนํา้ โดยใช้ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ศึกษาลักษณะการฟอกตัวเองในแหล่งนํา้ ไหล
เช่ น แม่ นํา้ และคลอง รวมถึงลักษณะเฉพาะของการเปลีย่ นแปลงคุณภาพนํา้ ในแหล่ งนํา้ นิ่ง เช่ น อ่ างเก็บนํา้ ทะเลสาบหรือแหล่ งนํา้
ขนาดใหญ่
วล740 เคมีของนํา้ และนํา้ เสี ย ขั้นสู ง
3(2-2-6)
ES740 Advanced Water and Wastewater Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : ไดรับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาสมบัตขิ องนํา้ และนํา้ เสี ย เน้ นถึงคุณสมบัตทิ างเคมีของสารในนํา้ เสี ย การละลายและปฏิกริยาเคมีของสาร
ต่ าง ๆ ทีป่ รากฏอยู่ในนํา้ เสี ย ปฏิกริยาในระบบบําบัดนํา้ เสี ยโดยวิธีทางเคมี การตกตะกอนโดยทางเคมี

วล741 การวิเคราะห์ นํา้ และนํา้ เสี ย ขั้นสู ง
3(2-2-8)
ES741 Advanced Water and Wastewater Analysis
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาถึงคุณสมบัตทิ างเคมีและจุลชีววิทยาของนํา้ และนํา้ เสี ย โดยศึกษาถึงการเกิดสารเชิงซ้ อน การตกตะกอน การ
กําจัดความกระด้ าง การตรวจสอบกรดอินทรีย์และกรดระเหยง่ าย การวัดแก๊ สทีเ่ กิดจากการบําบัดแบบไม่ ใช้ อากาศ ความต้ องการ
คลอรีนของนํา้ และคลอรีนตกค้ าง การตรวจทางด้ านนิเวศวิทยาทางนํา้ ได้ แก่ แพลงตอนพืชและแพลงตอนสั ตว์ จุลนิ ทรีย์ ในกลุ่มโป
รตีสตาร์ และอืน่ ๆ ทีจ่ ะเป็ นดัชนี บ่ งชี้คุณภาพของแหล่ งนํา้ หรือคุณภาพของแหล่ งระบบบําบัดนํา้ เสี ยแบบแอ๊ คทิเวเต็คสลัคจ์
(activated sludge)
วล742 เทคโนโลยีการควบคุมระบบการบําบัดนํา้ เสี ย ขั้นสู ง
3(2-2-8)
ES742 Advanced Technology for Controlling of Wastewater
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาถึงหลักการของขบวนการบําบัดนํา้ เสี ย ทั้งทางด้ านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพือ่ ให้ สามารถควบคุมระบบ
บําบัดนํา้ เสี ยให้ ดาํ เนินการไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพรวมทั้งให้ สามารถวิเคราะห์ สถานะของระบบบําบัดนํา้ เสี ย
ค. หมวดวิชา : นิเวศวิทยาประยุกต์
Major : Applied Ecology
วล660 นิเวศวิทยาเชิงระบบ
3(2-2-6)
ES660 Systematic Ecology
การศึกษานิเวศวิทยาชั้นสู งขององค์ ประกอบโครงสร้ างและหน้ าทีข่ องระบบนิเวศอย่ างเป็ นระบบ การถ่ ายทอด
พลังงาน การรักษาสมดุลย การเปลีย่ นแปลงการทําลายและการพัฒนาของระบบนิเวศวิทยาต่ าง ๅ แบบผสมผสานความสั มพันธ์
ระหว่ างมนุษย์และนิเวศวิทยาตลอดจนการวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบทางคณิตศาสตร์ การจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ของระบบ
การต่ าง ๆ ในระบบนิเวศและการประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการวิเคระห์ นําเวศวิทยาอย่ างมีระบบ
วล661 นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่งระบบ
3(2-2-6)
ES661 Systematic Marine and Coastal Ecology
ศึกษานิเวศวิทยาทางทะเลและบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็ นระบบต่ อเนื่องและเกีย่ วข้ องกัน รวมถึงการวิเคราะห์ การ
เปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศทีเ่ กิดจากปัจจัยภายในและภายนอก
วล662 การประเมินผลกระทบและการควบคุมมลพิษทางทะเลและชายฝั่ง
3(2-2-6)
ES662 Coastal and Marine Pollution Impact Assessment and Control
ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมลพิษทางทะเลทีจ่ ะนําไปสู่ การวิเคราะห์ เพือ่ นําไปใช้ ประโยชน์ ทรัพยากร
แบบยัง่ ยืนในระยะยาว

วล663 นิเวศวิทยาแหล่ งนํา้ จืดเชิงระบบ
3(2-2-8)
ES663 Systematic Aquatic Ecology
การศึกษาระบบนิเวศแหล่ งนํา้ จืด ทั้งในสภาพนํา้ นิ่งและนํา้ ไหลอย่ างมีระบบทั้งทางด้ านกายภาพ เคมีและชีวภาพ
ของแหล่ งนํา้ ความสั มพันธ์ ของมนุษย์ กบั การใช้ ทรัพยากรต่ าง ๆ ในแหล่ งนํา้ จืด ความสั มพันธ์ กบั ทรัพยากรอืน่ ๆ ในแหล่ งนํา้ จืด
วล664 การจัดการทรัพยากรนํา้
3(3-0-8)
ES664 Water Resources Management
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของลักษณะองค์ ประกอบระบบนิเวศการแพร่ กระจาย
ศักยภาพในการนํา
ทรัพยากรนํา้ นั้นมาใช้ ในการพัฒนาในรู ปต่ าง ๆ ทั้งทางด้ านกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ตลอดจนการศึกษา ปัญหา การอนุรักษ์
และแนวทางการป้ องกันแก้ ไข ปัญหาต่ าง ๆ เพือ่ การจัดการปัญหาสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรนํา้ จืดให้ เหมาะสมกับการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
วล670 นิเวศวิทยาป่ าไม้ และการจัดการลุ่มนํา้
3(2-2-6)
ES670 Forest Ecology and Watershed Management
ศึกษาการประยุกต์ หลักวิชานิเวศวิทยาในการจัดการสิ่ งแวดล้ อมป่ าไม้
การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่ า
ความสั มพันธ์ ปัญหาและผลกระทบระหว่ างสิ่ งแวดล้ อมกับระบบนิเวศป่ าไม้ รวมทั้งการจัดการลุ่มนํา้ อย่างละเอียด
วล671 วนเกษตรและวนศาสตร์ ชุมชน
3(2-2-6)
ES671 Agro and Social Forestry
ศึกษาระบบการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ ป่ าไม้ ร่วมกับการเกษตรกรรม วิธีการปลูกการจัดการพืชเกษตรควบกับพืชป่ าไม้
และการเลีย้ งสั ตว์ ในป่ า ความสั มพันธ์ ทางนิเวศวิทยาและผลของระบบวนเกษตรทีม่ ตี ่ อสิ่ งแวดล้ อม เศรษฐกิจและสั งคม บทบาทของ
การป่ าไม้ ทมี่ ตี ่ อเศรษฐกิจการพัฒนาชนบท ระบบการผลิตในทางวนศาสตร์ ชุมชน ชนิดพันธุ์ไม้ ที่มคี วามสํ าคัญในทางวนศาสตร์
ชุมชน การส่ งเสริมป่ าไม้ ในชุ มชนและการพัฒนาระบบการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ แบบเอนกประสงค์ ต้ องมีการศึกษาและปฏิบัติท้งั ในและ
นอกสถานที่
วล672 การสํ ารวจข้ อมูลระยะไกลและการแปลภาพถ่ ายทางอากาศ
3(2-2-6)
ES672 Remote Sensing and Airail Photo Interpretation
ศึกษาถึงระบบการสํ ารวจข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้อม การตีความข้ อมูล การสร้ างฐานข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้อม โดยใช้
ข้ อมูลจากดาวเทียมและภาพถ่ ายทางอากาศ
3(2-2-8)
วล761 แหล่ งนํา้ นิ่ง ขั้นสู ง
ES761 Advanced Limnology
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาแหล่ งนํา้ จืดทีเ่ ป็ นแหล่ งนํา้ นิ่ง ทั้งทีเ่ กิดโดยธรรมชาติ เช่ น ทะเลสาบ บ่ อ บึง หนองและทีเ่ กิดโดยการสร้ าง
ของมนุษย์ เช่ น อ่ างเก็บนํา้ ทีเ่ กิดจากการสร้ างเขื่อนหรือแหล่ งนํา้ จากการขุดเก็บกัก หรือบ่ อพักนํา้ และศึกษาความสั มพันธ์ ของระบบ

นิเวศและแหล่ งนํา้ นั้น ตลอดจนปัจจัยต่ าง ๆ ที่มอี ทิ ธิพลต่ อแหล่ งนํา้ และสภาพแวดล้ อมและศักยภาพในการพัฒนาแหล่ งนํา้ นิ่ง ปัญหา
ผลกระทบ แนวทางการป้องกันแก้ ไขโดยเน้ นการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
วล762 นิเวศวิทยาเชิงปริมาณ ขั้นสู ง
3(2-2-8)
ES762 Advanced Quantitative Ecology
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
การศึกษาการวางแผนการเก็บตัวอย่ าง ข้ อมูลต่ าง ๆ ของความสั มพันธ์ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศการวิเคราะห์ และ
ประเมินผลของข้ อมูลต่ าง ๆ ในเชิงปริมาณตลอดจนการวิเคราะห์ โดยใช้ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ และประเมินผล
ง. หมวดวิชา : การจัดการกากสารพิษกากของเสี ย
Major : Hazardous Waste Management
วล680 เทคโนโลยีทไี่ ม่ ก่อให้ เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-6)
ES680 Clean Technology
ศึกษาถึงเทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ ก่อให้ เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อมหรือก่ อให้ เกิดปัญหาน้ อยต่ อคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งศึกษาวิธีการนําของเสี ยไปใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างไร โดยอาศัยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมประเภทต่ าง ๆ ซึ่งมองทั้งในแง่
ผลดีและผลเสี ยของการนํากลับมาใช้ ใหม่ และให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมด้ านอืน่ ๆ ด้ วย
วล681 การวางแผนเกีย่ วกับขยะมูลฝอยและกากสารพิษ
3(2-2-6)
ES681 Hazardous Waste and Solids Waste Planning
การจําแนกประเภทและคุณสมบัติ แหล่งกําเนิด และการคาดปริมาณจากแหล่ งกําเนิด สํ าหรับสารพิษขยะและสิ่ ง
ปฏิกลู จาก ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรวบรวม การขนส่ ง การจํากัด หลักการและวิธีการลดปริมาณ กฏหมายข้ อบังคับที่
เกีย่ วข้ องสถานะการณ์ ปัจจุบัน การดําเนินการของภาครัฐ และเอกชน
วล780 พิษวิทยาสิ่ งแวดล้ อม ขั้นสู ง
3(2-2-8)
ES780 Advanced Envirommental Toxicology
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาถึงวิธีการนําเอาศาสตร์ ด้านพิษวิทยามาวิเคราะห์ และนํามาสั มพันธ์ กบั ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
สิ่ งมีชีวติ หรือสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะอันตรายเนื่องจากสารพิษต่ าง ๆ เพือ่ หาแนวทางป้องกันและแก้ ไข โดยคํานึงถึงความเหมาะสมใน
ด้ านต่ าง ๆ เพือ่ การประยุกต์ ให้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้ อมนั้นๆ
วล781 การจัดการขยะและสิ่ งปฏิกูล ขั้นสู ง
ES781 Advanced Solids Waste Management
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย

3(2-2-8)

การจําแนกประเภทและคุณสมบัติ แหล่ งกําเนิดและการคาดปริมาณจากแหล่ งกําเนิด ขยะและสิ่ งปฏิกลู จากชุมชน
โรงงานอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรวบรวม การขนส่ งการจํากัด หลักการและวิธีการลดปริมาณ การบริหารและการจัดการระบบการ
จัดเก็บขยะและสิ่ งปฏิกลู จากชุ มชน กฏหมายข้ อบังคับทีเ่ กีย่ วข้ อง

3(2-2-8)
วล782 การจัดการกากสารพิษและกากของเสี ย ขั้นสู ง
ES782 Advanced Hazardous Waste Management
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
การจําแนกชนิด และคุณสมบัติ แหล่ งกําเนิด และการคาดปริมาณจากแหล่ งกําเนิด วิธีการเก็บรวบรวม การขนส่ ง
การจํากัด หลักการและวิธีการลดปริมาณ กฏหมายข้ อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้ อง สถานะการณ์ ปัจจุบัน การดําเนินการของภาครัฐและเอกชน
กรณีศึกษาและการรายงาน
วิชาเลือก
วล605 การวิเคราะห์ และประเมินผลโครงการ
3(2-2-8)
ES605 Projects Assessment and Evaluation
วิเคราะห์ และประเมินผลโครงการโดยเน้ นหนักในโครงการทีเ่ กีย่ วกับสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา ทั้งโครงการขนาด
ใหญ่ กลาง และเล็ก
วล606 คอมพิวเตอร์ สําหรับนักสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-8)
ES606 Computer Programming for Environmentalist
ศึกษาถึงการทํางานของคอมพิวเตอร์ บุคคล หลักการเขียนคําสั่ งด้ วยภาษาชั้นสู ง ตัวอย่ างชุดคําสั่ งทีใ่ ช้ กบั งานด้ าน
สิ่ งแวดล้ อม การนําไปประยุกต์ ใช้
วล607 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ สําหรับงานทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-8)
ES607 Mathematical Modeling for Environmental Perspective
ศึกษาด้ านนิเวศวิทยาโดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ประเมินผลและจัดการในด้ าน
สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-8)
วล608 ระบบสิ่ งแวดล้ อมเชิงเศรษฐกิจและสั งคม
ES608 Environmental System in Economix & Social Perspectives
ศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม โดยดูการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทมี่ ตี ่ อโครงสร้ างสั งคม

วล609 การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงในสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-6)
ES609 Environmental Risk Analysis
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงต่ าง ๆ องค์ ประกอบในสิ่ งแวดล้อม โดยบอกถึงความสั มพันธ์ ของการเปลีย่ นแปลงของ
องค์ ประกอบนั้นกับสิ่ งแวดล้ อมว่ าจะมีการเปลีย่ นแปลงด้ วยอัตราเร็วเป็ นปริมาณเท่ าไร เพือ่ จะนําความสั มพันธ์ น้ันไปทําควมเข้ าใจแล้ว
ทํานายหาความเสี่ ยง โดยการวิเคราะห์ ทางสถิตแิ ละการสร้ างรู ปแบบจําลองให้ สอดคล้ องกับสิ่ งแวดล้ อมมากทีส่ ุ ด
วล615 ความปลอดภัยและการป้ องกันอุบัตภิ ัยในโรงงาน
3(3-0-8)
ES615 Industrial Occupational Health and Safety
ศึกษาถึงการผลิตในโรงงาน การจัดการเพือ่ ความปลอดภัยในโรงงาน การวิเคราะห์ ระดับความปลอดภัยในสาย
การผลิต หลักการเก็บและรักษาสารเคมีและวัตถุระเบิด หลักการป้องกันและยับยั้งอัคคีภัย การจัดระบบการทํางานให้ สอดคล้ องกับ
สรีรวิทยาของมนุษย์
วล616 อนามัยสิ่ งแวดล้ อมในโรงงาน
ES616 Industrial Environmental Health
ศึกษาถึงผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมในการทํางานกับสุ ขภาพอนามัยของมนุษย์
แสง ความร้ อน และจากสารเคมีทมี่ พี ษิ หลักการป้องกันควบคุมและประเมินผลกระทบ

3(2-2-6)
เช่ น

เสี ยง ความสั่ นสะเทือน

วล617 ธรณีวทิ ยาสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-6)
ES617 Environmental Geology
ศึกษาสภาพต่ าง ๆ ของเปลือกโลก เช่ น ธรณีสัณฐาน โครงสร้ างทางธรณี นํา้ ใต้ ดนิ ฯลฯ ตลอดจนการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ บนเปลือกโลกทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติและทีม่ นุษย์ก่อให้ เกิดการเปลีแ่ ปลงทางสิ่ งแวดล้ อม
และศึกษา
ความสั มพันธ์ ของคุณสมบัตติ ่ าง ๆ ทีเ่ ปลีย่ นไปสั มพันธ์ กบั สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่ างไร และศึกษาการจัดการสิ่ งแวดล้ อมโดยใช้
ศาสตร์ ด้าน
ธรณีวทิ ยามาช่ วยด้ วย
วล618 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-8)
ES618 Production Planning an Control
องค์ ประกอบของการผลิตในกิจการทางอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งราคามาตรฐานที่
ต้ องการเลือกทําเลทีต่ ้งั โรงงาน และขบวนการทีใ่ ช้ ในการผลิตการพยากรณ์ การผลิต การหาวัตถุดบิ การจัดการลําดับการผลิต การ
วิเคราะห์ เพือ่ การตัดสิ นใจ
วล619 การจัดการทํางานและการปรับปรุ ง
ES619 Operational Management and Improvement
การตัดสิ นใจเพือ่ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการทํางานของมนุษย์ มากทีส่ ุ ด
การออกแบบ วิธีการทํางาน สภาพแวดล้ อม และเครื่องมือต่ าง ๆ ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน

3(2-2-6)
องค์ ประกอบทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาเพือ่

วล625 การวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
3(2-2-6)
ES625 Environmental Monitoring Planning
การศึกษาการวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทั้ง คุณภาพนํา้ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสี ยง เป็ น
ต้ น โดยการวางแผนอย่างเป็ นระบบมีการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ ของการติดตามตรวจสอบ

วล626 การเตรียมมาตรฐานการลดผลกระทบ/แก้ ไขปัญหาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ES626 Preparation of Environmental Impact Mitigation Program
การศึกษาการจัดทํามาตรการลด/แก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมด้ านต่ าง ๆ
นโยบายการพัฒนาแบบยัน่ ยืนโดยมีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมน้ อยทีส่ ุ ด

3(2-2-6)
จากโครงการพัฒนา เพือ่ เป็ นไปตาม

วล627 การประชาสั มพันธ์ และประชาพิจารณ์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-8)
ES627 Public Relation and Public Hearing on Environmental Aspect
การศึกษารู ปแบบแนวทางการจัดการประชาสั มพันธ์ และการไต่ สวนสาธารณะด้ านสิ่ งแวดล้ อมจากโครงการพัฒนา
ต่ าง ๆ เพือ่ ให้ ประชาชนส่ วนใหญ่ ได้ รับรู้ และมีส่วนแสดงความคิดเห็นอย่ างเป็ นระบบ
วล628 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0-8)
ES628 Industrial Processes
องค์ ประกอบของการผลิตในอุตสาหกรรมโดยใช้ เทคนิคและวิธีการในการควบคุมคุณภาพ และปริมาณรวมทั้งราคา
และมาตรฐานทีต่ ้ องการ การจัดลําดับการผลิตและการวิเคราะห์ เพือ่ ทําการตัดสิ นใจ
3(2-2-6)
วล645 มลพิษทางนํา้ และการจัดการทรัพยากรนํา้
ES645 Water Pollution and Water Resources Management
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของนํา้ และนํา้ เสี ย การบําบัด การจัดการในการนําทรัพยากรนํา้ นั้นมาใช้ ในการ
พัฒนาในรู ปต่ าง ๆ ทั้งทางด้ านกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ตลอดจนปัญหาการอนุรักษ์ และแนวทางการป้ องกันแก้ ไขปัญหา
ต่ าง ๆ เพือ่ การจัดการให้ เหมาะสมกับการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
วล646 เทคโนโลยีการควบคุมระบบบําบัด
3(2-2-6)
ES646 Technology for Controlling of Treatment System
ศึกษาถึงหลักการทางด้ านพลศาสตร์ ของกระบวนการบําบัดสารมลพิษ ทั้งทางด้ านวิศวกรรม และชีวเคมีเกีย่ วกับ
การบําบัดสารมลพิษอย่ างต่ อเนื่อง การควบคุมระบบให้ ดาํ เนินการไปอย่างปกติ การวิเคราะห์ สถานะของระบบบําบัดสารมลพิษ

วล665 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมลพิษทางทะเล
3(2-2-6)
ES665 Coastal Resources Management and Marine Pollution
ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมลพิษทางทะเล ทีจ่ ะนําไปสู่ การวิเคราะห์ เพือ่ นําไปใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรใน
ระยะยาว
วล666 การประเมินโครงการเกีย่ วกับแหล่ งนํา้
3(3-0-8)
ES666 Water Resources Project Evaluation
การศึกษาหลักการและลักษณะรายละเอียดโครงการทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาแหล่ งนํา้ ประเภท และขนาดต่ าง ๆ รวมทั้ง
ความเหมาะสมเบือ้ งต้ นทางด้ านวิศวกรรม ทางเศรษฐกิจสั งคมและทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงาน
ของโครงการ การวิเคราะห์ ผลประโยชน์ และข้ อเสี ยเบือ้ งต้ นของโครงการ การหารู ปแบบระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
วล667 การวางแผนและการจัดการการพัฒนาแหล่งนํา้ จืด
3(3-0-8)
ES667 Fresh - Water Resources Planning and Management
ศึกษาลักษณะองค์ ประกอบและศักยภาพของทรัพยากรนํา้ และอืน่ ๆ ในนํา้ จืด ความสั มพันธ์ และปัจจัยทางด้ าน
เศรษฐกิจและสั งคม
วิธีการและปัญหาจากการวางแผนและจัดการพัฒนาแหล่ งนํา้ จืดและศึกษาผลกระทบและปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
การอนุรักษ์ และแนวทางการแก้ ไข เพือ่ การจัดการและวางแผนพัฒนาแหล่งนํา้ จืดและสิ่ งแวดล้ อม
วล668 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ เชิงชีววิทยา
3(2-2-6)
ES668 Biodiversity and Biological Conservation
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และศึกษาการใช้ ทรัพยากรประเภทต่ าง ๆ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการใช้
ทรัพยากร และการจัดการทรัพยากรเหล่ านั้นโดยใช้ ศาสตร์ ด้านชีววิทยา เพือ่ ให้ สามารถใช้ ทรัพยากรได้ อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
ล.669 การวิเคราะห์ สังคมพืช
3(2-2-6)
ES669 Plant Community Analysis
ศึกษาในส่ วนของทฤษฏีและแนวความคิดทีเ่ กีย่ วกับสั งคมพืช รวมถึงการจัดแบ่ งสั งคมพืชตามแนวความคิดต่ าง ๆ
โดยวิธีการจัดกลุ่มสั งคมพืช (Classification) และการจัดลําดับสั งคมพืช (Ordination) อันจะใช้ เป็ นข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการศึกษา
กิจกรรมต่ าง ๆ ในสั งคมพืชหรือระบบนิเวศป่ าไม้ ต่อไป
วล675 นิเวศสรีรวิทยาของป่ าไม้
3(2-2-6)
ES675 Plant Physiological Ecology
ศึกษาเกีย่ วกับการอธิบายการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาของต้ นไม้ อนั มีสาเหตุเนื่องจากการเปลีย่ นแปลง หรือความ
แตกต่ างของปัจจัยสิ่ งแวดล้อม เช่ น ความแห้ งแล้ ง การท่ วมขังของนํา้ เป็ นต้ น รวมถึงผลของการอยู่ร่วมกันของชนิดพันธ์ ต่างๆ ใน
ระบบนิเวศนั้น ๆ ต่ อขบวนการทางสรีรวิทยา ของต้ นไม้ เช่ น ความเป็ นพิษ (Allelophatic effect) ทั้งในระหว่ างชนิดพันธ์ และใน
ชนิดพันธ์ เดียวกันเป็ นต้ น

วล676 ป่ าไม้ และอิทธิพลของป่ าไม้
3(3-0-8)
ES676 Forests and Their Influences
เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับชนิดของป่ าไม้ ชนิดต่ าง ๆ รวมถึงการแพร่ กระจายและอิทธิพลของสั งคมพืชป่ าไม้ ทมี่ ตี ่ อการ
เปลีย่ นแปลงของสิ่ งแวดล้ อมทั้งในระดับท้ องถิ่น (local) ภูมภิ าค (regional) และระดับโลก (global)

วล677 วนศาสตร์ ในเมือง
3(2-2-6)
ES677 Urban Forestry
ศึกษาสภาพความเป็ นเมือง ลักษณะต่ าง ๆ องค์ ประกอบ และหน้ าทีต่ ่ างๆ ของเมืองปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับเมือง
ความสั มพันธ์ ของชุ มชน ของพืชประเภทต่ าง ๆ กับชีวติ มนุษย์ และลักษณะของเมือง

วล705 การใช้ ทดี่ นิ และการวางผังเมือง ขั้นสู ง
3(2-2-8)
ES705 Advanced Land Use and Urban Planning
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาถึงประเภทของการใช้ ทดี่ นิ ประเภทต่ าง ๆ ตลอดจนประเภทปริมาณสั ดส่ วน และการกระจายในบริเวณต่ างๆ
ทีจ่ ะเหมาะสม ซึ่งทําให้ สภาพแวดล้อมอยู่ในสมดุล ทีเ่ หมาะสมกับเศรษฐกิจ-สั งคมและศึกษาทฤษฏีการวางแผนภาคและเมือง โดย
คํานึงถึงปัจจัยด้ านต่ าง ๆ โดยเน้ นด้ านสิ่ งแวดล้ อม

วล706 การวิเคราะห์ ระบบและข้ อมูลสิ่ งแวดล้ อม ขั้นสู ง
3(2-2-8)
ES706 Advanced Environmental Information System and Data Analysis
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาถึงระบบข้ อมูลทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม การจําแนกประเภทข้ อมูล การสร้ างระบบฐานข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้อม
การค้ นหาข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลระหว่ างประเทศ ระบบฐานข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมในประเทศไทย การใช้ ระบบข้ อมูลจากดาวเทียม
และภาพถ่ ายทางอากาศ
วล707 ชีวสถิตขิ ้นั สู ง
3(2-2-8)
ES707 Advanced Bio-Statistics
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาสถิตเิ ชิงพรรณนาความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับความน่ าจะเป็ นทีส่ ํ าคัญบางอย่ าง เช่ น การแจกแจงทวินาม ปัวซอง
การแจกแจงปกติ การสุ่ มตัวอย่างจากประชากรทีม่ จี ํานวน จํากัด การแจกแจงตัวอย่ าง การทดสอบความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลีย่ ของ
ประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวน หลักเกณฑ์ เกีย่ วกับการทดลอง การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์ เชิงพหุและเชิง
เส้ น การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมการทดสอบไคสแควร์

วล708 การอนุรักษ์ ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมขั้นสู ง
3(3-0-8)
ES708 Advanced Nature and Cultural Heritage Conservation
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษาสภาพของธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมทีค่ วรค่ าแก่การอนุรักษ์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างระบบธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมศิลปกรรม แนวความคิดในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ รูปแบบในการจัดการและการใช้ ประโยชน์ จากสิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมศิลปกรรมในด้ านการท่ องเทีย่ ว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่ าง ๆทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการและการใช้ ประโยชน์
วล709 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม ขั้นสู ง
3(3-0-8)
ES709 Advanced Environmental Economics
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
บทบาทของทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ สมัยใหม่ ในการ
ศึกษาปัญหาสิ่ งแวดล้ อมโดยการวิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์
แก้ ปัญหา บทบาทของการวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ ในการพิจารณาโครงการพัฒนาในรู ปแบบต่ าง ๆ การควบคุมภาวะปัญหามลพิษ
ตลอดจนการวางมาตรการในการแก้ ไขปัญหาและการพิจารณาทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์ ควบคู่กบั การจัดการวางแผนด้ านสิ่ งแวดล้ อม
วล715 กฎหมายสิ่ งแวดล้ อม ขั้นสู ง
3(3-0-8)
ES715 Advanced Environmental Law
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ศึกษานโยบาย เหตุผล หลักเกณฑ์ การบังคับใช้ และผลกระทบต่ อสั งคมของกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการและ
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พร้ อมทั้งศึกษาหลักกฏหมายเกีย่ วกับปัญหาสิ่ งแวดล้ อมระหว่ างประเทศ
วล716 ปัญหาพิเศษ
ES716 Special Problems
หัวข้ อทีเ่ ป็ นทีน่ ่ าสนใจขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อม

3(1-4-9)

วิทยานิพนธ์
วล800 วิทยานิพนธ์
ES800 Thesis

12 หน่ วยกิต

