
บัณ
ฑิต
วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ

นค
รร
าช
สีม
า

1 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25551481103998 

ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Environmental Management  
   Technology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
   ช่ือย่อ ปร.ด. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Doctor of Philosophy (Environmental Management   
  Technology) 

  ช่ือย่อ Ph.D. (Environmental Management Technology) 
3. จํานวนหน่วยกิต  

53 หน่วยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับ ปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี 
4.2 ภาษาที่ใช ้     

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
 4.3 การรับเข้าศึกษา    

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน    

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  
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5. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกในการผลิต
ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม และประเทศ ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่รอดและ
ความย่ังยืนในท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และโลก 

 

1.2 ความสาํคญั 
การพัฒนาประเทศ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 

ของประชากร ส่งผลให้คุณภาพของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายอย่างกว้างขวาง  ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากล ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  ปัญหาสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในจังหวัดนครราชสีมา 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหากากของเสียอันตราย ปัญหานํ้าเสีย ปัญหา
มลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหาการแพร่กระจายของดินเค็มและดินลูกรัง  การบุกรุกทําลายทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาการกระจายตัวในพ้ืนที่นํ้าท่วมและพ้ืนที่แห้งแล้ง เป็นต้น ปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ใน
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่สมดุล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบจากภาวะวิกฤตสําคัญ 4 ประการ คือ 1) วิกฤตการณ์ที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change Crisis) 2) วิกฤตการณ์นํ้ามันและ
พลังงาน (Oil & Energy Crisis) 3) วิกฤตการณ์ทางด้านอาหารและความหิวโหย (Food & Hunger Crisis) 
และ 4) วิกฤตการณ์ทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ (Financial And Economic Crisis) ทําให้ประเทศใน
กลุ่มอาเซียนร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2568 (ASEAN Community Vision 2025) รอบระยะเวลา 10 
ปี (2559 – 2568) ให้มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากย่ิงขึ้น สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 
โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพลังงานสีเขียว ลดช่องว่างด้านการพัฒนา ยึดถือหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส กฎเกณฑ์ทางการค้า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ิมประสิทธิภาพ
กลไกการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการผลิตโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์การเช่ือมโยงอาเซียน เสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ รักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เพ่ิมบทบาทและท่าทีร่วมกัน
ของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก  

ประเทศไทย ได้กําหนดโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
Thailand 4.0 ครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ : เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้าง
มูลค่า” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ความ
อยู่ดีมีสุขทางสังคม : เป็น “สังคมที่ไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง” (Inclusive Society) ด้วยการเติมเต็ม
ศักยภาพของผู้คนในสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืนความสมานฉันท์
และความเป็นปึกแผ่น ของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหน่ึง การยกระดับคุณค่ามนุษย์ : ด้วยการพัฒนา
คนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หน่ึง” และ 
การรักษ์สิ่งแวดล้อม : มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคม
คาร์บอนตํ่า” อย่างเต็มรูปแบบ และจากการประชุมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ได้สรุปแนวโน้มหลักที่ประเทศไทย และโลกอาจต้องเผชิญใน 20 ปีข้างหน้าไว้ 7 ประการ 
ได้แก่ 1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้มีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุ
ภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น และทําให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว 2) เศรษฐกิจ
โลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจมาอยู่ในประเทศแถบเอเชียมากขึ้น 3) การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก ซึ่ง
จะมีความผันผวนและความเสี่ยงมากขึ้น 4) ประชากรสูงอายุของโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แต่จะเป็นโอกาสของประเทศไทย
ในการบริการผู้สูงอายุ 5) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งประเทศไทยต้อง
เตรียมความพร้อม 6) แนวโน้มปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งจะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของโลก และ 7) 
ปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต  

รัฐบาลปัจจุบันได้บรรจุประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนโยบายชาติใน
การแก้ปัญหา ความต้องการบุคลากรท้องถิ่นในหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับนโยบาย
ดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในระดับจังหวัด และภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง มีความจําเป็นต้องพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในปัญหา รวมท้ัง
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีพันธกิจหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทดังกล่าวของสถาบัน จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีวิเคราะห์สภาพปัญหา
ที่เป็นจริงในสภาพปัจจุบัน การวิจัย และค้นคว้าหาคําตอบเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการวิจัยค้นคว้าด้วยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา องค์กรท้องถ่ิน หน่วยงานเอกชนและชุมชนอย่างเป็นระบบและ
เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ด้วยการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด 

 

 1.3 วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตดุษฏีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี  
1.3.1 มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรม อันได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ 

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ ใส่ใจต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
1.3.2 มีความรู้และตระหนักในปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ

ธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากล 
1.3.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย เพ่ือการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 
1.3.4 มีความสามารถและเป็นผู้นําในการจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทั้งชุมชนเมืองและชนบท ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากล อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 1.3.5 มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคม และประเทศ เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลกัสูตร  

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่  
- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
- ภาคฤดูร้อน  ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน  

ภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์  
 2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 
 2.3 ระบบการศึกษา   

ใช้ระบบในช้ันเรียน  
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                      
พ.ศ. 2560 

 
3. หลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแผนแบบ 2 

(แบบ 2.1)  ใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 ปี 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   53  หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    53  หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาสัมพันธ ์ ไม่น้อยกว่า -   หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 17  หน่วยกิต 

- วิชาบงัคบั   ไม่น้อยกว่า 7  หน่วยกิต 
405754  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง   3(2-2-5) หน่วยกิต 
405762  การวิจัยเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) หน่วยกิต 
405793  สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 1  1(0-2-1)  หน่วยกิต 
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- วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต 
405726 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและกากของเสียอันตราย 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
405727 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรนํ้าและนํ้าเสีย 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
405728 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
405729 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
405731 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
405732 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6)   หน่วยกิต 
405733 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   หน่วยกิต 
405734 แบบจําลองสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   หน่วยกิต 
405735 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)   หน่วยกิต 
405740 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีการจัดการ 3(2-2-5)   หน่วยกิต 

สิ่งแวดล้อม 
405741 การจัดการลุ่มนํ้าประยุกต์ 3(3-0-6)   หน่วยกิต 
405745 การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)   หน่วยกิต 
405746 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 3(2-2-5)   หน่วยกิต 
405747 นิเวศวิทยาน้ําจืดกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)   หน่วยกิต 
405748 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน 3(2-2-5)   หน่วยกิต  
405749 ป่าเขตร้อนและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)   หน่วยกิต 
405753 การประเมินอุบัติภัยทางธรรมชาติ 3(2-2-5)   หน่วยกิต 
405754 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   หน่วยกิต 
405794 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 2 1(0-2-1)   หน่วยกิต 
405795 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)   หน่วยกิต 
  ค. วิทยานิพนธ ์ 36   หน่วยกิต 
405798 วิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 
  ง. รายวิชาเสรมิพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
700802  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการข้ันสูง  3(2-2-5) หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

เลขประจําวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-3  ของ คือ  

405 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  
700 หมายถึง สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก 
เลข 7 หมายถงึ ช้ันปีที่ 1 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 
เลข 8 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 
เลข 9 หมายถงึ ช้ันปีที่ 3 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 

 ลําดับเลขตําแหน่งท่ี 5  หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    
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เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม แบบจําลองสิ่งแวดล้อม 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาการประเมินผลกระทบ การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม 
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาการวัด การประเมินผล สถิติและการวิจัย 
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชานโยบายและกฏหมายสิ่งแวดล้อม 
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษและวิทยานพินธ์ 

 ลําดับเลขตําแหน่งท่ี 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้ระยะเวลาในการ
สําเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 ปี 

 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    53 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตตามแบบ 2 (แบบ 2.1) รวมตลอดหลกัสูตร  53  หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาสัมพันธ ์    - หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  17 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ      7 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 

  ค. วิทยานิพนธ ์      36 หน่วยกิต 
  ง. วิชาเสริมพืน้ฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 

3.1.3 คําอธิบายรายวิชา 
ก.  หมวดวิชาสัมพันธ ์(ไม่มี)  
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     -  วิชาบังคับ 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
405754 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง  3(2-2-5) 
 (Advanced Environmental Impact Assessment) 
 หลักการ ทฤษฎี  และวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพ ทางสังคม ทางชีวภาพ และการประเมินผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิต การคาดคะเน
ประมาณการผลกระทบจากโครงการ การกําหนดดัชนีบ่งช้ี การวางแผนและกําหนดมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาผลกระทบจากโครงการ การรายงานผลการศึกษาผลกระทบ ศึกษากรณีตัวอย่าง 
ในภาคสนามและปฏิบัติการ  
 Principles, theories, and methods for the analysis and assessment of 
environmental impacts; Assessment of health, social and biological impacts and impact 
assessment thorough life cycle; Estimating approximation of impact derived from the 
projects; Setting indicators; Planning and setting regulations to reduce environmental 
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impacts; Problems resulted from the projects; Making reports on findings of impact study; 
Case studies in terms of field experiences and conductions. 
 
405762   การวิจัยเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
             (Environmental Management Technology Research)     

 แนวคิด หลักการ และการออกแบบการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ระเบียบ
วิธีและกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเทคนิคการผสมแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เน้ือหาที่นําไปสู่การสร้างและตรวจสอบทฤษฎี การค้นหาคําอธิบาย
เก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรณีศึกษาภายใต้บริบทน้ัน ๆ การกําหนด         
ทิศทางการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ    

 Concepts, principles, and research designs of environmental management 
technology; Research methodology and process of quantitative research and qualitative 
research for environmental development; Mixed approaches techniques or concepts of 
quantitative research and qualitative research; Analyses of content leaded to the 
construction and verification of theories; Explanation inquiring in regards to natural and 
environmental phenomena for case studies within the contexts; Planning for data 
collection and data analysis based of both quantitative and qualitative data. 

 
405793 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสงู 1 1(0-2-1) 
 (Seminar on  Advanced Environmental Management Technology 1) 
 การทบทวนเอกสาร ตํารา การศึกษาข้อมูลและรวบรวมปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และ
การนําเสนอหัวข้อสัมมนาด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
 Reviewing documents and texts; Studying information and collecting issues 
within community, locality and region well as presenting topics for seminar on 
environmental technology.  

 
 -  วิชาเลือก 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
405726 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอย และกากของเสียอันตราย 3(2-2-5) 
 (Solid Waste and Hazardous Waste Management Technology) 
 สภาพปัญหาขยะมูลฝอย การสํารวจ และประเมินปริมาณขยะมูลฝอย การวิเคราะห์
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยทั่วไป   
ขยะมูลฝอยติดเช้ือ และขยะมูลฝอยอันตราย ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและครบวงจร สภาพปัจจุบันปัญหา
กากของเสียอันตรายท่ีเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการกําจัด
กากของเสียอันตราย ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและครบวงจร 
 



บัณ
ฑิต
วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ

นค
รร
าช
สีม
า

 Present status and problems of solid waste; Exploring and assessing the amount 
of solid waste; Analyzing the components of solid waste; Solid waste management; 
Technology in eliminating regular solid waste, contaminated solid waste as well as hazard 
solid waste; Present status and problems of hazardous waste resulted from the process of 
industry, and agriculture; The use of advanced and full circle technology in eliminating 
hazardous waste. 
 
405727 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรนํ้าและน้าํเสีย 3(2-2-5) 
 (Water Resources and Wastewater Management Technology) 
 ระบบนิเวศแหล่งนํ้าผิวดิน นํ้าใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแหล่งนํ้าจากการกระทําของ
มนุษย์ เทคโนโลยีผลิตนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการควบคุมการ
ปนเป้ือนในแหล่งนํ้า เทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมนํ้าเสียอันตราย ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและครบวงจร 

     Eco-system of both earth surface and underground water resources; Changes of 
eco-system in water resources resulted from human manipulation; Water production 
technology for consumption, agriculture, and industry, including the control of water 
resource contamination;  Advanced and full circle of Technology for hazard waste water 
control. 

 
405728 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม                                         3(3-0-6) 
 (Appropriate Environmental Management Technology)   
 หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิศวกรรม 
นิเวศพัฒนา เทคโนโลยีเชิงนิเวศ ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม     
การนําของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนําทฤษฎี และ
หลักการทางวิชาการประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่จริง 

Principles of sciences for appropriate technology development which includes 
bio-technology, bio-engineer, eco-development, eco-technology; Environment pollution 
control; Clean technology that do not destroy environment; Waste materials reused in 
order to remediate natural resources and environment by applying theories and principles 
in real contexts. 
 
405729 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5) 

 (Air Pollution Management Technology) 
 ความรู้เก่ียวกับอากาศในช้ันบรรยากาศต่างๆ   แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศท้ังในระดับ

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ภาวะโลกร้อน กฎหมายและ
มาตรฐานคุณภาพอากาศ การควบคุมและเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ 
ทางอากาศภายในอาคารและชุมชน  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก และ
สารทําลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและครบวงจร 
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Knowledge of air in various atmospheres; Origin of air pollution at local, regional 
and world levels; Impacts of air pollution; Laws and standards of air quality; Control and 
watch for air pollution; Technology management of air pollution inside buildings and 
within communities; Co-operation among countries in problem solving for green glass and 
atmosphere destroyed by the use of advanced and full cycle of technology. 
 
405731 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางเสียงและการสัน่สะเทือน    3(2-2-5) 

 (Noise Pollution and Vibration Management Technology) 
 ทฤษฎีเก่ียวกับเสียงและความสั่นสะเทือน ผลกระทบของเสียงและความส่ันสะเทือนสถานการณ์

เสียงและความสั่นสะเทือนในประเทศไทย ปัญหาเสียงดังจากแหล่งกําเนิดต่างๆ การตรวจวัดเสียงและความ
สั่นสะเทือน เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน กฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกับ
มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 
 Theories of noise and vibration; Impacts of noise and vibration; Noise and 
vibration situations in Thailand; Problems of loud noise from various noise resources; 
Measurement of sounds and vibration; Technology management for noise pollution and 
vibration; Laws and standard for noise pollution and vibration. 

 
405732 เทคโนโลยีสะอาด        3(3-0-6) 
 (Clean Technology ) 

 หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด การวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสะอาด 
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตร และสาธารณสุข กฎหมายและองค์กรที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสะอาด 
ในกระบวนการผลิตและจําหน่ายสินค้าในปัจจุบัน การใช้ฉลากเขียวในสินค้าอุปโภคบริโภค คาร์บอนเครดิต 
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในการใช้เทคโนโลยีสะอาดสําหรับผู้ลงทุน      
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน การวางแผนกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและหมุนเวียน          
การลดการสูญเสียทรัพยากร การบริหาร การใช้ทรัพยากรต้นทุนและสิ่งทดแทน การทําของเหลือใช้ให้เป็น
ประโยชน์ มาตรการจูงใจของรัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืน 

 Principles and concepts of clean technology; Policy analysis of clean technology 
in industry, agriculture, and public health; Laws and organization supporting the use of 
clean technology in production process and good distribution at the present time; the use 
of green label in consumption goods; Economical motives for the use of clean technology 
for investors; Participation of publicists; Strategic planning in using resources economically 
and recyclable; Reduction of waste of resources; Administration and the use of cost 
replacement of resources; Recycling used materials; Government motive guidelines in 
clean technology for sustainable development. 
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405733 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6) 
 (Environmental Engineering) 
 กลศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ วิศวกรรมแหล่งนํ้า วิศวกรรมความคุมนํ้าเสีย วิศวกรรมควบคุม
มลพิษทางอากาศ วิศวกรรมการกําจัดมูลฝอย กากของเสียอันตราย สารพิษ วัตถุอันตราย และสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

Mechanics and Geometry analysis; Water resource engineering; Waste water 
control engineering; Air pollution control engineering; Engineering for elimination of solid 
waste, hazardous waste, and poisonous hazardous materials; Environmental sanitation. 

 
405734    แบบจําลองสิง่แวดล้อม                          3(3-0-6) 
 (Environmental Models) 
 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม      
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การออกแบบมโนทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม  สมการทางคณิตศาสตร์         
และการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์    

Environmental problem analysis and synthesis; Development of indication for 
environmental quality; Assessment for environmental quality; Environmental concept 
design; Mathematical model development in mathematics and the use of instruments for 
the analysis. 

 
405735 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Chemistry) 
 การปนเป้ือนสารเคมีในดิน นํ้า อากาศ และสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
การประเมินปริมาณสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม  และการจัดการสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
 Contamination of chemistry substances in soil, water, air and organism; Analysis 
of poisonous substances left in environment; Assessing the amount of poisonous 
substances in environment and elimination of poisonous substances left in environment. 
 
405740    ภาษาอังกฤษเพือ่การศึกษาคน้คว้าด้านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
              (English for Research in Technology of Environmental Management)   
     การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเป็นสําหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  เน้นการอ่านงานวิจัย ตํารา เอกสาร บทความเชิงวิชาการ และข้อมูลจาก      
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  การเขียนสรุปความ การเขียนบทคัดย่อและการเขียนบทความจากการวิจัย  
     Development of English reading and writing skills necessary for research in   
technology for environmental management -focusing on reading academic texts, articles, 
research and information retrieved from various information technologies, writing 
summary, and writing research abstracts and research articles.  
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405741 การจัดการลุ่มน้ําประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Watershed Management)  
 หลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและบริหารลุ่มนํ้า รูปแบบของกิจกรรมการจัดการ   
ลุ่มนํ้า การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการทรัพยากรนํ้าและการ
พัฒนา การควบคุมมลพิษและการพัฒนา การตรวจสอบและประเมินผล และการศึกษากรณีตัวอย่าง 
 Principles and practices on watershed management and administration; Models 
of activities in watershed management; Establishing watershed quality level and soil 
investment planning; Water resource management and development; Pollution control, 
Investigation, assessment, and case studies conduction.  
 
405745 การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Conflict Management in Environment) 
 ทฤษฎีการวิเคราะห์ความขัดแย้ง กระบวนการการจัดการความขัดแย้ง กฎหมายเพ่ือการจัดการ
ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชนกับความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม  นโยบายสาธารณะกับความ
ขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม  สันติภาพศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
การวิเคราะห์และการจัดการความขัดแย้งในมิติทางวัฒนธรรม กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านสิ่งแวดล้อม จิตวิทยากับการจัดการความขัดแย้งทางด้านสิ่งแวดล้อม  เทคนิคในการเจรจาต่อรองและ
ไกล่เกลี่ยการใช้ประโยชน์ร่วมด้านสิ่งแวดล้อม  หน่วยปฏิบัติการทางการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับพ้ืนที่   
 Conflict analysis theories; Conflict management process; Laws for environmental 
conflict management; Human right and environmental conflicts; Public policy and 
environmental conflicts; Peace study in environment; Environmental conflict management 
in community; Conflict analysis and management in cultural dimension; Participatory 
process of citizen in environment; Psychology and environmental conflict management; 
Compromising techniques for the co-use in environment; Practice units of conflict 
management in environment at area based level. 

 
405746 วิทยาศาสตรท์างทะเล                                                                      3(2-2-5) 
 (Marine Science) 
 กระบวนการและสัณฐานวิทยาของชายฝั่ง ธรณีวิทยาทางทะเล อุตุนิยมวิทยาทางทะเล       
มวลนํ้าทะเล สมุทรศาสตร์ชีวภาพ สมุทรศาสตร์เคมี สิ่งมีชีวิตในทะเล ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
ปรากฏการณ์สึนามิ  มลพิษในทะเล ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง การติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง 
 Process and morphology of coastlines, marine geology, marine meteorology, sea 
water mass, biological oceanography, chemical oceanography, marine lives; Marine 
scientific operation; Tsunami phenomena; Marine pollution; Information geography for 
coastline resource management; Assessing environmental impacts; Coastline 
environmental quality follow up.  
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405747 นิเวศวิทยาน้ําจืดกับสิ่งแวดล้อม                                                           3(2-2-5) 
 (Fresh Water Ecology and Environment) 

โครงสร้างของระบบนิเวศวิทยาแหล่งนํ้า  นํ้าและความร้อน  การเคลื่อนที่ของนํ้า เคมีของน้ํา 
การเคล่ือนย้ายสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหาร แม่นํ้าและลํานํ้า อุทกภัย พ้ืนที่ชุ่มนํ้า ปากนํ้า    
ต้นกําเนิดของทะเลสาบและปากแม่นํ้า ปรากฎการณ์นํ้าทะเลเปลี่ยนสี ชลธีวิทยาและชลธีวิทยาประยุกต์ 

Structure of water resource eco-system; Water and heat ; Water movement; 
Chemistry of water; Nutrient transfer; Food chain changes; Rivers and canals ; Flood crisis 
in watershed area; River edge; Origins of lakes and river edge; Color change phenomena in 
sea water; Limnology and applied limnology. 
 
405748 วิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อมของดิน                                                           3(2-2-5) 
 (Environmental Soil Science) 
 ความหมายและแนวคิดของดิน อันดับของดิน ความสัมพันธ์ของอันดับของดินกับสิ่งแวดล้อม 
ส่วนประกอบของดินอินทรีย์ ส่วนประกอบอินทรีย์ ก๊าซในดิน ของเหลวในดิน ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีของ
ส่วนประกอบของแข็ง ดินและการผลิตพืช เทคโนโลยีชีวภาพในดินและการเกษตร มลพิษของดิน          
การวิเคราะห์ทางเคมีของดิน จุลชีววิทยาทางดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การสํารวจดิน การฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมของดิน 
 Definition and concepts of soil; Soil layers; Relationship between soil layers and 
environment; soil ingredients; Organic ingredients; Gas in soil; Liquid in soil; Electro-
chemistry interaction of solid elements; Soil and plant production; Biotic technology in soil 
and agriculture; Pollution of soil; Chemistry analysis of soil; Soil microbiology; soil 
fertilization; Soil investigation; Remediation for soil environment. 
 
405749 ป่าเขตร้อนและสิ่งแวดล้อม                                                                 3(2-2-5) 
 (Tropical Forest and Environment) 

ปฏิสัมพันธ์ของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชน การเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ การบริหารจัดการป่าเขตร้อน ผลกระทบจากการตัดไม้ทําลายป่า 
การวิเคราะห์ระบบนิเวศพืช 
 Interrelation of forest and environment; Components of environment; 
Community forest; Growing of trees; Changes in forest eco-system; Tropical forest 
management; Impacts of cutting down forests and trees; Analysis of plant eco-system. 
 
405753 การประเมินอุบัติภัยทางธรรมชาติ                                                         3(2-2-5) 
 (Natural Disaster Assessment)  

 ปรากฏการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วาตภัย ไฟป่า แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินไหว อุทกภัย ดินโคลน
ถล่ม การพยากรณ์เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประเมินความเสี่ยงจากอุบัติภัยธรรมชาติ          
การควบคุมและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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 Natural disaster phenomena including storms, forest fire, earth plate slides, 
floods, and mud slides; Natural disaster event forecast; Assessing risks from natural 
disaster; Natural disaster control and prevention. 

 
405754 ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่แวดล้อม      3(3-0-6) 
 (Standard System of Environmental Management) 

 หลักการและแนวคิดของมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ระบบสากล
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับโรงงานอุตสาหกรรม การสร้างนโยบายสิ่งแวดล้อม การนําไปปฏิบัติและการ
ติดตามผลการจัดการที่เกิดขึ้น รวมไปถึงหลักการการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การตรวจประเมินการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การใช้ดัชนีช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บัญชีการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจัดการสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  
 Principles and concepts of environmental management system standard; 
Application of international system in environmental management and factories; Setting 
environmental policy; Implementing and follow up the occurred results management 
including principles for ongoing improvement; Assessing environment management; 
Indicators employing to assess environmental operation results; Accounting for 
environmental management and other strategies for environmental management. 
 
405794 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสงู 2                       1(0-2-1) 
 (Seminar on Advance Environmental Management Technology 2) 
   พื้นความรู้ : ผ่านรายวิชา 405793 สัมมนาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 1  
  รูปแบบการนําเสนอผลงาน การจัดสัมมนาในประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค 
 Prerequisite : 405793 Seminar on  Advance Environmental Management 
Technology 1 
 Presentation methods; Host a seminar based on issues in environment 
technology of community, locality, and region. 
 
405795 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีการจัดการสิง่แวดล้อม                      3(2-2-5) 
 (Special Problems in Environmental Management Technology)  
 การเก็บรวบรวม วิเคราะห์และวิจัยข้อมูล บรรยายและอภิปรายหัวข้อพิเศษเก่ียวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 Data collection, data analysis, describing and discussing special topics in the 
development of environmental technology. 
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ค. วิทยานิพนธ ์
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
405798 วิทยานพินธ ์                      36  หน่วยกิต 
 (Dissertation) 
 วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับเทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้อม  เ น้นความคิดสร้างสรรค์  
กระบวนการลึกซึ้งทางวิชาการ การใช้ทฤษฎี หลักการ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับเทคโนโลยีมาใช้
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคนิควิธีการวิจัยและการค้นหา
องค์ความรู้ใหม่เพ่ือใช้พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Research and development in technology for environmental development, 
focusing on creative process of academic advancement; Implementing theories, principles 
and local wisdom development in technology for problem solving and development of 
locality in environmental development by using techniques, research methodology and 
knowledge seeking for the development of natural and environmental resources.  

 
ง. วิชาเสริมพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
700802    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูง         3(2-2-5) 
  (English for Advanced Academic Communication) 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  เน้นการ
แสดงความคิดเห็น อภิปราย และการนําเสนองานเชิงวิชาการ รวมท้ังการอ่านข้อความเชิงวิชาการและการ
เขียนสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  Development of listening, speaking, reading and writing skills for advanced 
academic english communication-focusing on expressing ideas, discussion, academic paper 
presentation, reading academic texts as well as communication via technological media 
and internet in writing.  

 




