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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร)
ชื่อยอไทย วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร)
ชื่อเต็มอังกฤษ Master of Science (Environmental Technology and Resources Management)
ชื่อยออังกฤษ M.Sc. (Environmental Technology and Resources Management)
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 38 หนวยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับมหาบัณฑิต แบบ ก 2
ภาษาที่ใช
ภาษาไทย และเอกสารตําราที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทย และตางประเทศทีส่ ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 38 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
รายละเอียด
1.วิชาบังคับ
2.วิชาเลือก (ไมนอยกวา)
3.ปริญญานิพนธ
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร (ไมนอยกวา)

หนวยกิต
14
12
12
38

รายวิชา
อักษรยอ หมายถึง หนวยงานเจาของรายวิชา
วสท (ECE) หมายถึง คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดลอมและการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
รหัสตัวเลข
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลขตัวที่สอง หมายถึง หมวดวิชา เลข 1
คือ วิชาบังคับ
เลข 2 – 3 คือ วิชาเลือก
เลขตัวที่สาม หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่สอง
ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
ก. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 14 หนวยกิต
วสท 511
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาสิง่ แวดลอม
Natural Resources Conservation and Ecological Environment
ECE 511
วสท 512
การจัดการสิง่ แวดลอมและจิตวิทยาชุมชน

3(2-2-5)
3(2-2-5)

ECE 512
วสท 513
ECE 513
วสท 514
ECE 514
วสท 515
ECE 515
วสท 516
ECE 516

Environmental Management and Community Psychology
เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอมและการประยุกต
Environmental technology and Application
ระเบียบวิธวี ิจยั ดานสิง่ แวดลอมและทรัพยากร
Research Methodology in Environment and Resources
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2

ข. หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
วสท 520
นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ
ECE 520
Ecosystem Ecology
วสท 521
เทคโนโลยีชวี ภาพทางสิง่ แวดลอม
ECE 521
Environmental Biotechnology
วสท 522
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน
ECE 522
Quality Management for Environmental Community
วสท 523
วัฒนธรรมการผลิตและการบริโภคอาหารเพื่อความปลอดภัย
ECE 523
Cultural Production and Food Consumption for Safety

วสท 524
ECE 524
วสท 525
ECE 525
วสท 526
ECE 526
วสท 527

การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม
Environmental Impact Assessments
เทคโนโลยีการฟนฟูสิ่งแวดลอมโดยชีววิธี
Environmental Bioremediation Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
Information Technology for Resources and Environmental
Management
พลังงานยัง่ ยืน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

ECE 527
วสท 528
ECE 528
วสท 529
ECE 529
วสท 530
ECE 530
วสท 531
ECE 531
วสท 532
ECE 532
วสท 533
ECE 533
วสท 534
ECE 534
วสท 535
ECE 535
วสท 536
ECE 536
วสท 537
ECE 537
วสท 538
ECE 538
วสท 539
ECE 539
วสท 540
ECE 540
วสท 541
ECE 541

Sustainable Energy
กฎหมายทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Laws
เกษตรกรรมยัง่ ยืน
3(2-2-5)
Sustainable Agriculture
การจัดการขยะชุมชน
3(2-2-5)
Community Waste Management
การพัฒนาสังคมลดแกสเรือนกระจก
3(2-2-5)
Development of Low Carbon Society
เคมีบรรยากาศและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(2-2-5)
Atmospheric Chemistry and Climate Change
เคมี ชีววิทยา และพิษวิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry Biology and Toxicology
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environmental Economics and Resources Management
เทคโนโลยีการบําบัดน้าํ เสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Technology
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิน่
2(1-2-3)
Sufficiency Economy Philosophy and Local Wisdom
3(2-2-5)
ทรัพยากรพันธุกรรมและการจัดการ
Genetic Resources and Management
ธรรมาภิบาลสิง่ แวดลอม
2(1-2-3)
Environmental Governance
การสํารวจแบบบูรณาการในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชุมชน 3(2-2-5)
Integrated Surveys on Resources and Environmental Community Management
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร
2(1-2-3)
Participation of People in Resources Management
หัวขอปจจุบนั ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
1(0-2-1)
Current Topics in Society and Environment

วสท 542
ECE 542

หัวขอพิเศษเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Special Topics in Environmental Technology and Resources
Management

ค.ปริญญานิพนธ
วสท 699 ปริญญานิพนธ
ECE 699 Thesis

2(0-4-2)

12 หนวยกิต

แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาบังคับ
วสท 511 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2-5)
และนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
วสท 513 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและ
3(2-2-5)
การประยุกต
วสท 514 ระเบียบวิธีวจิ ัยดานสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
และทรัพยากรธรรมชาติ
วสท 515 สัมมนา 1
1(0-2-1)
รวมจํานวนหนวยกิต 10 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาบังคับ
วสท 512 การจัดการสิ่งแวดลอม
และจิตวิทยาชุมชน
วสท 516 สัมมนา 2
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือก (ไมนอ ยกวา)

3(2-2-5)
1(0-2-1)

6 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต (ไมนอ ยกวา) 10 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือก (ไมนอ ยกวา)
6 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต (ไมนอ ยกวา) 6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ
ปริญญานิพนธ
12 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ก.หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 14 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตั ิ-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง)
วสท 511 การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
ECE 511 Natural Resources Conservation and Ecological Environment
การศึกษาและวิเคราะหนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การเกิดมลพิษในสภาพแวดลอมและผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
สถานภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถิน่ ประเทศและโลก หลักการในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการจัดการ
สภาพแวดลอม การฟนฟูสภาพแวดลอมดวยวิธที างชีวภาพ การศึกษาภาคสนามในพืน้ ที่
เปาหมายและการวิเคราะหความเสีย่ งจากสภาพแวดลอมในพืน้ ที่

3(2-2-5)
วสท 512 การจัดการสิง่ แวดลอมและจิตวิทยาชุมชน
ECE 512 Environmental Management and Community Psychology
การศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน แนวคิด รูปแบบ วิธีการในการจัดการ
ของชุมชนที่เชื่อมโยงกับการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นและสากล กระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมชุมชนทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติที่เนนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและการมีสวนรวมของชุมชน การวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชนใหสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของ
ชุมชน โดยใชกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อการเขาถึงชุมชน และการใหชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
วสท 513 เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอมและการประยุกต
3(2-2-5)
ECE 513 Environmental Technology and Application
การศึกษาและวิเคราะหมลพิษและการปนเปอนในน้ํา อาหาร ดิน อากาศ และขยะ การใช
เทคโนโลยีในการบําบัดมลพิษ การใชประโยชนจากพืช สัตว แมลง และจุลินทรียเพื่อการบําบัดและ
รักษาสิ่งแวดลอม
ภูมิปญญาไทยดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

เทคโนโลยีสะอาดและการใชพลังงานทางเลือก ในการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด ตลอดจนการใช
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
วสท 514 ระเบียบวิธวี จิ ัยดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
3(2-2-5)
ECE 514 Research Methodology in Environment and Resources
การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการ และหลักการศึกษาวิจยั ทางดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ขั้นตอนวิธีการวิจัย วิธกี ารและแนวคิดในการกําหนดปญหาที่ตองการทําการวิจัย การสรางและ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธกี ารทดลองหรือการสรางเครือ่ งมือวิจยั การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การใชสถิติ การเผยแพรผลงานวิจยั ในรูปแบบตาง ๆ และจรรยาบรรณนักวิจยั
วสท 515 สัมมนา 1
1(0-2-1)
ECE 515 Seminar 1
การศึกษาคนควาและวิเคราะหผลงานทางวิชาการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่นาสนใจทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อนําเสนอและอภิปรายในที่ประชุม
วสท 516 สัมมนา 2
1(0-2-1)
ECE 516 Seminar 2
การศึกษาคนควาขอมูลในประเด็นที่นาสนใจทางดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่เกี่ยวของกับ
หัวขอปริญญานิพนธของนิสิต เพื่อนําเสนอและอภิปรายในที่ประชุม
ข.หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
วสท 520 นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ
3(2-2-5)
ECE 520 Ecosystem Ecology
การศึกษาและวิเคราะหหลักการและทฤษฎีสําคัญทางนิเวศวิทยาของสังคมสิ่งมีชีวิตและ การ
วิเคราะหระบบนิเวศในรูปแบบบูรณาการ โครงสราง หนาที่การทํางาน และความซับซอนของระบบ
นิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพกับกระบวนการทําหนาที่ของระบบนิเวศ การควบคุมกลไกการ
ทํางานและเสถียรภาพพลังงานในระบบนิเวศ และการสรางแบบจําลองในระบบนิเวศ
การ
ปฏิบัติการ และการวิเคราะหในภาคสนาม

วสท 521 เทคโนโลยีชวี ภาพทางสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
ECE 521 Environmental Biotechnology
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ค วามหมายและขอบเขตของเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางสิ่ ง แวดล อ ม
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการบงชี้ ตรวจสอบ การจัดการของเสีย บําบัดและแกไขการ
ปนเปอนของสารมลพิษในน้ํา อาหาร ดิน อากาศ และขยะ ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึง
การบํารุงรั กษาอยางยั่ งยืน การประยุกตองค ความรู และเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช
ประโยชนจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ
วสท 522 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน
3(2-2-5)
ECE 522 Quality Management for Environmental Community
การศึกษาและวิเคราะหความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอคุณภาพชีวิต การตรวจสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน การปองกันและควบคุมโรคที่มีสาเหตุมาจากจุลินทรีย
แมลง และสัตว การสุขาภิบาลน้ําและอาหาร การสุขาภิบาลแหลงที่อยูอาศัย การบําบัดและกําจัด
ของเสีย การควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงตอ
สุขภาพ
วสท 523 วัฒนธรรมการผลิตและการบริโภคอาหารเพื่อความปลอดภัย
3(2-2-5)
ECE 523 Cultural Production and Food Consumption for Safety
การศึกษาและวิเคราะหกระบวนการผลิตอาหาร การสุขาภิบาลในการผลิต การจัดการหวงโซ
อาหารและสาเหตุการปนเปอนในโซอาหาร การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรเพื่อแหลงวัตถุดิบ
อาหาร การควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร
มาตรฐาน อาหารและกฎหมายอาหารสากล อาหารกับคุณภาพชีวิต
วสท 524 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
ECE 524 Environmental Impact Assessments
การศึกษาและวิเคราะหกระบวนการเพื่อการบงชี้ ทํานาย ประเมิน และบรรเทาผลกระทบทาง
ชี ว ภาพ กายภาพ สั ง คม ที่ เ กิ ด จากโครงการพั ฒ นาด า นต า งๆ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม วิ ธี ก ารในการ
ประเมินผลกระทบรอบดาน (SEA, EIA, HIA, SIA) แนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การ
จัดทํารายงาน การมีสวนร วมของชุมชนในกระบวนการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน

วสท 525 เทคโนโลยีการฟนฟูสงิ่ แวดลอมโดยชีววิธี
3(2-2-5)
ECE 525 Environmental Bioremediation Technology
การศึกษาและวิเคราะหหลักการ เทคนิคและการจัดการในการบําบัดฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ปนเปอน
การฟนฟูดิน น้ําจืด น้ําเค็ม โดยวิธีทางชีวภาพ การใชพืชและจุลินทรียในการฟนฟูสิ่งแวดลอม
ความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียในพื้นที่ปนเปอนสารพิษ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
การฟนฟูสิ่งแวดลอมโดยใชวิธีทางชีวภาพ ประสิทธิภาพในการบําบัดสารพิษ
วสท 526 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
3(2-2-5)
ECE 526 Information Technology for Resources and Environmental Management
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข องระบบสารสนเทศ ภู มิ ส ารสนเทศกั บ การพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร การสาธารณสุข การเกษตรกรรม และอื่นๆ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเรียนรูและการจัดการ การจําแนกพื้นที่โดยใช GIS เพื่อการวาง
แผนการจัดการ การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับการใชสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการสํารวจและวาง
แผนการจัดการ
วสท 527 พลังงานยั่งยืน
3(3-0-6)
ECE 527 Sustainable Energy
การวิเคราะหสถานการณพลังงานของโลก ความตองการและการอนุรักษพลังงาน แหลงพลังงาน
หมุนเวียน พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก รวมทั้งระบบการจัดการพลังงานอยางบูรณา
การ การศึกษาเทคโนโลยีการใชพลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานความ
รอนใตพิภพ และพลังงานนํ้า รวมทั้งการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและสังคมในเรื่อง
การใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
วสท 528 กฎหมายทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
ECE 528 Environmental Laws
การศึกษาและวิเคราะหนโยบาย องคกรและบทบาทของกฎหมายตอการจัดการหรือการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การใชกฎหมายสิ่งแวดลอมเพื่อการแกปญหา การปองกันปญหา การใชประโยชน การ
จัดการและการเยียวยาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การวิเคราะหกรณีศึกษา ขอพิพาทกับการ
บังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการความขัดแยง

วสท 529 เกษตรกรรมยั่งยืน
3(2-2-5)
ECE 529 Sustainable Agriculture
การศึกษาและวิเคราะหหลักการและแนวทางในการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน การจัดการโดยใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่นในการทําการเกษตรแบบผสมผสาน การทําเกษตร
อินทรีย การจัดการดินแบบเกษตรยั่งยืน การใชเทคโนโลยีในการลดตนทุนและการเพิ่มมูลคาวัสดุ
เหลือใชจากการเกษตร การติดตามสถานการณขาวสารขอมูลทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย การสรางเครือขายกลุมเกษตรกรและจัดการระบบเกษตรกรรมในรูปแบบสหกรณ
และจรรยาบรรณเกษตรกร การศึกษาภาคสนาม โดยเนนสถานที่จริงจากชุมชนเกษตรกร
วสท 530 การจัดการขยะชุมชน
3(2-2-5)
ECE 530 Community Waste Management
การศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของขยะชุมชน แหลงกําเนิดขยะของชุมชน การคาดการณ
ปริมาณขยะในชุมชนเพื่อวางแผนในการจัดการผลกระทบจากขยะชุมชนตอสิ่งแวดลอม การสราง
จิตสํานึกและคานิยมในการลดปริมาณขยะ การใชซ้ํา และการแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม การ
จัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ ไดแก การเก็บรวบรวม การคัดแยก การกําจัด การบําบัด และการ
ทําลาย ตลอดจนการลดตนทุนและการเพิ่มมูลคาจากขยะโดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
การศึกษาภาคสนาม
วสท 531 การพัฒนาสังคมลดแกสเรือนกระจก
3(2-2-5)
ECE 531 Development of Low Carbon Society
การศึกษาและวิเคราะหถึงผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของแกสเรือนกระจกตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภู มิ อ ากาศ การเกิ ด ภาวะโลกร อ น หลั ก การของเมื อ ง/สัง คม/ชุ ม ชนลดแก ส เรื อ นกระจก
ขั้นตอนการพัฒนาสังคมลดแกสเรือนกระจก การสรางจิตสํานึกและคานิยม ตลอดจนเรียนรูแนว
ทางการจัดทําบัญชีการปลอยแกสเรือนกระจกจากกิจกรรมหลักของชุมชน การเลือกมาตรการการ
ลดการปลอยแกสเรือนกระจกที่เหมาะสม โดยเนนการเรียนรูจากทฤษฎี และการดําเนินการของ
ตัวอยางเมืองที่ไดรับความสําเร็จและลมเหลวในการพัฒนาสังคมลดแกสเรือนกระจกทั้งในและ
ตางประเทศ และการศึกษาภาคสนาม

วสท 532 เคมีบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ECE 532 Atmospheric Chemistry and Climate Change

3(2-2-5)

การศึกษาและวิเคราะหทฤษฏีทางดานเคมีในชั้นบรรยากาศ กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชั้น
บรรยากาศ กลไกการเกิดรูโหวโอโซน การวิเคราะหคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของแกสเรือนกระจก ปรากฏการณเรือนกระจก และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
แหลงกําเนิด (Source) และแหลงรองรับ (Sink) ของแกสเรือนกระจก และการศึกษาภาคสนาม
วสท 533 เคมี ชีววิทยา และพิษวิทยาสิ่งแวดลอม
ECE 533 Environmental Chemistry Biology and Toxicology

3(2-2-5)

การศึ ก ษาและวิ เ คราะหเคมี ชีว วิท ยา และพิ ษ วิท ยาในสิ่ง แวดล อม กลไกและปฏิสั ม พัน ธข อง
สารประกอบเคมีในดิน น้ํา อากาศ และการแปรสภาพของสารประกอบ ปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีที่
เกิดจากกระบวนการทางกายภาพและชีวภาพในดินและน้ํา กระบวนการปนเปอนและเกิดมลพิษ
ในระบบนิเวศ การฟอกตนเองและการฟนฟูดินและน้ํา ปฏิกิริยาของสารประกอบที่มีความเปนพิษ
ตอสิ่งมีชีวิต และกระบวนการลดความเปนพิษ และการศึกษาภาคสนาม
วสท 534 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
ECE 534 Environmental Economics and Resources Management
การศึกษาและวิเคราะหเศรษฐศาสตรดานสิ่งแวดลอม หลักเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากร
นโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจภาคตางประเทศกับปญหาสิ่งแวดลอม การประเมิน
มูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมและมาตรการกีดกันทางการคา ผลกระทบ
ตอราคาสินคาและเศรษฐกิจ
วสท 535 เทคโนโลยีการบําบัดน้าํ เสีย
3(2-2-5)
ECE 535 Wastewater Treatment Technology
การวิเคราะหสาเหตุและปญหาที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา เคมีและชีววิทยาของน้ําเสียประเภทตาง ๆ
ผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมีในการบําบัดน้ําเสีย การ
ออกแบบระบบบําบัดและการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสมในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการ
ในการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหามลพิษทางน้ํา และการศึกษาภาคสนาม

วสท 536 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่น
2(1-2-3)
ECE 536 Sufficiency Economy Philosophy and Local Wisdom
แนวคิดและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสําคัญและแนวทางในการอนุรักษและ
การสรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่น การถายทอดและการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นในการ
ดํารงชีวิต การศึกษาแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนา ปรัชญาการพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การแปลงทฤษฎีสูการปฏิบัติให
เหมาะสมกับทองถิ่น ศึกษาโครงการตามแนวพระราชดําริ
วสท 537 ทรัพยากรพันธุกรรมและการจัดการ
3(2-2-5)
ECE 537 Genetic Resources and Management
การศึกษาและวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรม ความสําคัญ ปจจัยที่มีผลกระทบและการ
ฟนฟูความหลากหลายทางพันธุกรรมในระบบนิเวศ การจัดการระบบนิเวศเพื่อรักษาทรัพยากร
พันธุกรรม ความสําคัญและวิธีการอนุรักษพันธุกรรม การรวบรวมและเลือกชนิดพันธุเพื่อการ
อนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีเพื่อศึกษาความหลากหลายและการอนุรักษพันธุกรรม
สถานภาพปจจุบันของงานดานทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศไทย งานภาคสนามและปฏิบัติการ
เนนวิธีการเก็บตัวอยาง การรวบรวม การอนุรักษ การประเมินผล และการบันทึกหลักฐาน
วสท 538 ธรรมาภิบาลสิง่ แวดลอม
2(1-2-3)
ECE 538 Environmental Governance
ปฏิ ญ ญาริ โ อว า ด ว ยสิ่ ง แวดล อ มและการพั ฒ นา หลั ก การ ความสํ า คั ญ นิ ย ามธรรมาภิ บ าล
สิ่งแวดลอม การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม ระเบียบวิธีประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัด การจัดเก็บขอมูล และ
กรณีศึกษา
วสท 539 การสํารวจแบบบูรณาการในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชุมชน 3(2-2-5)
ECE 539 Integrated Surveys on Resources and Environmental Community Management
การสํารวจและรวบรวมขอมูลแบบบูรณาการ การวิเคราะหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน การ
กําหนดตัวชี้วัด การประเมินสถานภาพ การระบุปญหาและผลกระทบ และการประเมินศักยภาพ
ของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน บทบาทของกิจกรรมการจัดการเพื่อการวิเคราะหสาเหตุ

และปญหา ขั้นตอนการปฏิบัติในการวางแผนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
ที่ขึ้นกับศักยภาพของชุมชน
วสท 540 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร
2(1-2-3)
ECE 540 Participation of People in Resources Management
การศึกษาและวิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีกระบวนการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากร และกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
วสท 541 หัวขอปจจุบนั ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
1(0-2-1)
ECE 541 Current Topics in Society and Environment
การนําเสนอ วิ เคราะห และอภิปรายในหัวขอที่เปนประเด็นน าสนใจในเหตุการณปจจุบัน และ
อนาคตที่สงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
วสท 542 หัวขอพิเศษเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
2(0-4-2)
ECE 542 Special Topics in Environmental Technology and Resources Management
การศึ ก ษา ค น คว า หั ว ข อ พิ เ ศษเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การทรั พ ยากร ด ว ยตนเอง
วิเคราะห สังเคราะห สรุปผลและนําเสนอตอคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
คณะฯ ซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก เพื่อประเมินผล
การเรียนรูในการเตรียมความพรอมกอนการทําปริญญานิพนธ
ค.ปริญญานิพนธ
วสท 699 ปริญญานิพนธ
12 หนวยกิต
ECE 699 Thesis
การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรที่แสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจในเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หรือการจัดการทรัพยากร งานวิจัยตองมีคุณภาพแสดงถึง
ความรู ค วามสามารถของผู วิ จั ย และผลการวิ จั ย สามารถส ง ผลกระทบต อ สั ง คมและนํ า ไปใช
ประโยชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมได

