
Bachelor of Science Program  
in Natural Resources and Environmental Management (International Program)   

Course Description  

 1)  General Education         

       1.1.  Social Sciences 
    Credits (lecture - lab/practice – self-study) 

สวทส ๑๑๑  ทักษะในศตวรรษที่ 21      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 111  21st Century Skills      3 (3-0-6) 

  รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None 

  อุปสงคของสถานที่ทํางานปจจุบัน เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอพลวัตของ

ความชํานาญ การสื่อสารปากเปลาและการเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเปนมืออาชีพและการเอาใจใสใน

ที่ทํางาน ความรวมมือ การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

  Current workplace demands; technological and cultural effects on skill 

dynamics; oral and written communication; information technology; professionalism and 

empathy in the workplace; collaboration; critical thinking and problem solving; creativity and 

innovation 

  

1.2  Humanities  

สวทส ๑๑๒ ภาวะผูนําและการจัดการ      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 112 Leadership & Management     3 (3-0-6) 

  รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None 

  สถานที่ทํางานที่มีความเปนสากล ภาวะผูนําของบุคลากรและทักษะการจัดการ ภาวะผูนํา

และการใหการสนับสนุนในโครงการ ภาวะผูนําแบบทั่วไปและแบบโดดเดนและลักษณะการจัดการ การให

อํานาจและการพัฒนาผูอ่ืน การเอาใจใสและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพการเสนอแนะอยางสรางสรรค 

การทบทวนแผนดําเนินการ การจัดต้ังและการใหการสนับสนุนเปาหมายอยางชาญฉลาดกับพีดีซีเอ การ

ประเมินผลที่แทจริงและเคพีไอ การสื่อสาร โทรคมนาคม การแกปญหาขอขัดแยง 

  The global workplace; personalized leadership and management skills; project-

based leadership and support; traditional and emerging leadership and management styles; 

empowering and developing others; empathy and effective communication; constructive 



feedback; reverse planning; setting and supporting SMART goals with PDCA; authentic 

assessment and KPIs; telecommuting; conflict resolution 

 

 

  2)  Specific Courses  

2.1.   Core Courses                                   

2.1.1  Basic Science and Mathematics 

Mathematics 

Credits (lecture - lab/practice – self-study) 

•  วทคณ ๑๐๑  คณิตศาสตร ๑       ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 101  Mathematics 1      3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None  

 

  ฟงกชัน ลิมิต ภาวะตอเน่ือง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเลขช้ี

กําลัง ฟงกชันตรีโกณมิติและฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน การหาอนุพันธโดยปริยาย อนุพันธอันดับสูงกวา ผลตาง

เชิงอนุพันธ การประยุกตการหาอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนดและหลักเกณฑโลปตาล ฟงกชันของหลายตัวแปร

และอนุพันธยอย ผลตางเชิงอนุพันธรวมและอนุพันธรวม ปฏิยานุพันธและการหาปริพันธ เทคนิคการหา

ปริพันธ การประยุกตการหาปริพันธ 

  Functions; limits; continuity; derivatives of algebraic functions; logarithmic 

functions exponential functions and trigonometric functions; implicit differentiation; higher-

order derivatives; differentials; applications of differentiation; indeterminate forms and l' 

Hospital's rule; functions of several variables and partial derivatives; total differentials and 

total derivatives; antiderivatives and integration; techniques of integration; applications of 

integration 

 

วทคณ ๑๐๒ คณิตศาสตร ๒       ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 102 Mathematics II       3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None  



  ลําดับอนันตและอนุกรมอนันต ฟงกชันของหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสนอันดับหน่ึง 

สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสูง การประยุกตสมการเชิงอนุพันธ ระบบสมการเชิงเสน พีชคณิตเชิงเสน การ

ประยุกตพีชคณิตเชิงเสน  

  Infinite sequences and series; functions of several variables; limits and 

continuity of functions of several variables; partial derivatives; first order linear differential 

equations; first order nonlinear differential equations; higher order linear equations; 

applications of differential equations; systems of linear equations; linear algebra; applications 

of linear algebra 

 

Chemistry 

วทคม ๑๕๑ เคมีทั่วไป ๑       ๓ (๓-๐-๓) 

SCCH 151 General Chemistry I      3 (3-0-3) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None  

  ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุในหมูหลักและแทรนซิ

ชัน เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร เคมีสิ่งแวดลอม  

  Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding theory; representative and 

transition metal elements, organic chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry 

 

วทคม ๑๕๒ เคมีทั่วไป ๒       ๓ (๓-๐-๖) 

SCCH 152 General chemistry II      3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None 

  ศึกษาเคมีพ้ืนฐานในหัวขอ อุณหพลศาสตรเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน 

ไฟฟาเคมี แกส ของเหลว และของแข็ง 

  A study of fundamental chemistry in the topics of chemical thermodynamics, 

chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, electrochemistry, gas, liquid, and 

solid 



วทคม ๑๕๙ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      ๑ (๐-๓-๑) 

SCCH 159 General Chemistry Laboratory     1 (0-3-1) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None  
  เทคนิคทางการทดลองทั่วไปที่เกี่ยวของกับหัวขอเคมีทั่วไป การทดลองเก่ียวกับการวิเคราะห

คุณภาพและปริมาณ 

  General experimental techniques related to topics in general chemistry; 

experiments related to qualitative and quantitative analysis 

 

Biology 

สวทส ๑๒๑  พฤกษศาสตรสิ่งแวดลอม      ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 121 Environmental Botany      3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None 

  แนวคิดพ้ืนฐาน คําจํากัดความและหลักการดานพฤกษศาสตรสิ่งแวดลอม และเน้ือหาที่

เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ไดแก บทบาทและความสําคัญของพืช โครงสรางของเซลลพืช สัณฐานวิทยาของพืช 

สรีรวิทยาและกลไกการตอบสนองตอ สิ่งแวดลอมของพืช นิเวศวิทยาของพืช เรณูวิทยา วิวัฒนาการและความ

หลากหลายของพืช การศึกษาบูรณาการเก่ียวกับ ความสัมพันธระหวางพืชกับสิ่งแวดลอม ไดแก การ

เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมนุษยที่ เปนปจจัยใหเกิด การเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมในระดับโลก วิธีการพ้ืนฐานทางอนุกรมวิธานพืช และการระบุชนิดพืชเพ่ือ การวิจัยทางสิ่งแวดลอม 

วิธีการทางพฤกษศาสตรสิ่งแวดลอมเพ่ือการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในอดีต 

  Basic concepts, definition and principles of environmental botany and related 

environmental issues including roles and importance of plants, cell structure, morphology, 

physiology; mechanisms and processes involved in the responses of plants to their 

environment; ecology, palynology, basic methods in plant taxonomy and identification of 

major plant groups for environmental researches; evolution and biodiversity, interdisciplinary 

study of the relationships between plants and the environment integrated into a global 

perspective of change, including geological, climatic, and human impacts;  methods in 

environmental botany for the past environmental change analysis 



สวทส ๒๒๑  สัตววิทยา       ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 221  Zoology       3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๑๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 121 

  แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับสัตววิทยาและสิ่งแวดลอม กําเนิดของสัตว การสืบพันธุและการ

พัฒนาของสัตว การจัดจําแนกของไฟลัมหลักของสัตว และช้ันหลักของสัตวมีกระดูกสันหลัง โครงสรางและ

หนาที่ของสัตว และแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว 

  Basic concepts of zoology and environment; origin of animal life; animal 

reproduction and development; classification of major phyla of animals and the major classes 

of vertebrates; structure and function of animals, and basic concepts of animal behavior and 

ecology 

 

สวทส ๒๒๒  จุลชีววิทยา       ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 222 Microbiology       3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วททส ๑๐๐ 

Pre-requisite   SCBE 100 

  หลักการ แนวคิดพ้ืนฐาน และปฏิบัติการดานจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 

เมแทบอลิซึม และการเจริญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโมเนรา โพรทิสตาและเช้ือรา วิธีการและปจจัยในการ

ควบคุมจุลินทรียในสิ่งแวดลอม ชนิดของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม การแยกและตรวจวิเคราะหชนิดจุลินทรียใน

สิ่งแวดลอมทั้งในนํ้า อากาศและดิน บทบาทและความสัมพันธของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม บทบาทของ

จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการยอยสลายสารปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

  Concepts, basic principles and laboratory in environmental microbiology 

including: morphology; physiology; metabolism and the growth of organisms in kingdoms of 

monera; protista and fungi; methods and factors influencing the microbial control in the 

environment; types; isolation and determination of microorganisms to the environment; roles 

of microorganisms related to biodegradation of environmental contaminated subtances 

 



Physics 

วทฟส ๑๑๑ ปฏิบัติการฟสิกสขั้นพ้ืนฐาน     ๑ (๐-๓-๑) 

SCPY  111   Basic Physics Laboratory     1 (0-3-1) 

  รายวิชาที่ตองศึกษากอน ไมมี 

  Pre-requisite  None 

  การทดลองฟสิกสขั้นพ้ืนฐานเนนทักษะเก่ียวกับการวัด การบันทึกผล และวิเคราะหผล  การ

เช่ือมโยงการทดลองเขากับทฤษฎีในหัวขอกลศาสตร เทอรโมไดนามิกส และ ไฟฟาแมเหล็ก 

  Basic physics experiments emphasizing on measurement, data-recording and 

data-analysis skills in the topics relating to and supporting theoretical study on mechanics, 

thermodynamics, and electromagnetism 

 

สวทส ๒๑๔ สภาพภูมิอากาศเชิงสิ่งแวดลอม      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 214 Environmental Climatology     3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วทศน ๑๐๓ 

Pre-requisite   SCGI 103 

  ระบบภูมิอากาศโลก บรรยากาศ มหาสมุทร ที่ดิน บรรยากาสเยือกแข็ง สมดุลพลังงานของ

โลก การถายโอนรังสี สมดุลพลังงานผิว วงจรอุทกวิทยา การไหลเวียนของอุณหภูมิและความเค็ม การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธรรมชาติและกิจกรรมมนุษย การสรางแบบจําลองของสภาพภูมิอากาศ 

  The world climate system; the atmosphere; ocean; land; cryosphere; the 

earth's energy balance; atmospheric radiative transfer; the surface energy balance; the 

hydrologic cycle; atmospheric circulation; the role of the ocean and the cryosphere; oceanic 

conveyor belt; abrupt change in thermohaline circulation; climate change; natural and 

anthropogenic; modeling of climate 

 

2.1.2  Specialized Science 
      Credits (lecture - lab/practice – self-study) 

  Analytical chemistry 

วทคม ๒๖๒ เคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน      ๒ (๒-๐-๔) 

SCCH 262   Fundamental Analytical Chemistry       2 (2-0-4) 

    รายวิชาที่ตองศึกษากอน วทคม ๑๕๑ หรือเทียบเทา 

  Pre-requisite SCCH 151 or equivalence 



 เคมีวิเคราะหขั้นแนะนํา การสุมตัวอยาง การเตรียมรีเอเจนตและสารตัวอยาง การประเมินผลของ

ขอมูล การวิเคราะหโดยปริมาณ การไทเทรต เคมีวิเคราะหทางสเปกโทรสโกปขั้นแนะนํา (เทคนิคการดูดกลืน

แสง และเปลงแสง โดยโมเลกุลและอะตอม) การวิเคราะหอาศัยโพเทนชิโอเมตรี เนนการวัด pH การเตรียม

ตัวอยางโดยใชเทคนิคการแยก และการวิเคราะหโดยการแยกของเหลวขั้นสูง 

 An Introduction to analytical chemistry, the preparation of reagents and samples; data 

evaluation, volumetric analysis, titration; an introduction to spectroanalytical chemistry; 

molecular and atomic absorption; molecular and atomic emission techniques; 

potentionmetry: emphasizing on pH measurement, separation techniques for sample 

preparation and high performance liquid chromatography 

 

วทคม ๒๖๘ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห      ๑ (๐-๓-๑) 

SCCH 268 Analytical Chemistry Laboratory    1 (0-3-1) 

  รายวิชาที่ตองศึกษากอน     วทคม ๑๕๙ หรือเทียบเทา 

  Pre-requisite                SCCH 159 or equivalence 

 ทักษะเบ้ืองตนทางเคมีวิเคราะห เชน การใชเครื่องแกวดวยความถูกตอง การใชสถิติพ้ืนฐานเพ่ือ

ปริมาณวิเคราะห  วิธีการไทเทรต และการวิเคราะหที่อาศัยการปรับเทียบมาตรฐาน เชน วิธีทางโพเทนชิออเท

ตรีแบบการวัดคาความเปนกรด-เบส การประยุกตกฎของเบียรเพ่ือทําการวิเคราะหทางมาตรเทียบสี การวัด

สเปคตรัมดูดกลืน การคํานวณและการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร และสารละลายบัฟเฟอรที่มีคาความ

บัฟเฟอรตางๆ 

 Elementary skills in analytical chemistry, the correct use glassware, basic statistics in 

the quantitative analysis, titration methods and quantitative analysis based on calibration 

concepts (e.g. potentiometric method by pH measurements; an application of Beers law to 

colorimetric analysis) measurement of absorption spectrum; calculations and practices in the 

preparation of buffer solutions and buffer solutions with various buffer capacity 

   



Organic Chemistry 

วทคม ๑๗๒  เคมีอินทรีย       ๓ (๓-๐-๖) 

SCCH 172   Organic Chemistry      3 (3-0-6) 

  รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None 

  โครงสรางโมเลกุลและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย การจําแนกและการเรียกช่ือสารอินทรียที่

มีหมูฟงกชันตางๆ สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอรและสมบัติการหมุนระนาบแสง การสังเคราะห ปฏิกิริยา 

และการทดสอบสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน เฮไลดหรือสารออรกาโนฮาโลเจน 

แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก และ อะมีน 

โครงสรางโมเลกุลและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลจําพวกคารโบไฮเดรต โปรตีน และ ลิปด  

  Molecular structures and properties of organic compounds; classification and 

nomenclature of various functional groups; stereochemistry, stereoisomers and their optical 

activities, synthesis, reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

hydrocarbons; halides or organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, 

carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines; molecular structure and properties of 

biomolecules: carbohydrates, proteins, and lipids 

 

Biochemistry  

วทชค ๒๒๔ ชีวเคมี        ๓ (๓-๐-๖) 

SCBM 224 Biochemistry       3 (3-0-6) 
  รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วททส 100 

  Pre-requisite   SCBE 100 

  โครงสรางและหนาที่ของชีวโมเลกุล การมวนตัวของโปรตีน โครงสรางและหนาที่ของโปรตีน 

การเรงปฏิกิริยาเคมีโดยกลไกทางชีวภาพ จลนศาสตรของเอนไซม วัฏจักรกรดซิตริก การถายโอนอิเล็กตรอน

และปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโฟ -รีเลชัน การสรางและการสลายชีวโมเลกุลตาง ๆ ในสภาวะปกติและสภาวะ

ทางพยาธิวิทยาบางชนิด การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม การถายโอนขอมูลทางพันธุกรรม การควบคุม

การแสดงออกของยีน เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลที่เกี่ยวของกับการประยุกตทางการแพทย 

 Structures and functions of biomolecules; protein folding; protein structure and 

functions; biocatalysis; enzyme kinetics; citric acid cycle; electron transport and oxidative 

phosphorylation; anabolism and catabolism of biomolecules in normal and some important 

pathological conditions; regulations of metabolic pathways; the flow of genetic information; 

gene regulation; molecular techniques with medical applications 



 

Statistic 

สวทส ๓๑๑    สถิติสิ่งแวดลอม      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 311    Environmental Statistics     3 (3-0-6) 

  รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วทคณ ๑๐๑ 

Pre-requisite   SCMA 101 

  หลักสถิติศาสตรเบ้ืองตน สถิติเชิงพรรณาและสถิติอนุมาน การประมาณคาเฉลี่ยและคา

สัดสวน การทดสอบสมมติฐาน สถิติอนุมานเก่ียวกับคาเฉลี่ยและสัดสวน สถิติอนุมานสําหรับการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยต้ังแต 2 คาขึ้นไป สถิติอนุมานในการเปรียบเทียบคาความแปรปรวน การวิเคราะหความสัมพันธ

สําหรับการประมาณคา โปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทางสถิติสํารับการประยุกตในงานทางสิ่งแวดลอม 

  An Introduction to statistics; descriptive statistics and Inferential statistics; 

estimation for mean and proportion; hypothesis testing; inferential statistics on the mean and 

proportion; inferences on comparing two means or several means; inferences on comparing 

two variances; an analysis of estimating relationships; using the statistical program for statistical 

analysis and applying for environmental science. 

 

2.2 Specialized Courses 

2.2.1  Basic Environment       12 Credits 

Credits (lecture - lab/practice – self-study) 

สวทส ๑๑๓ ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม      ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 113  Environmental Geology      3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ไมมี 

Pre-requisite   None 

  ศึกษาเบ้ืองหลังของโลกและประยุกตที่ใชหลักการทางธรณีวิทยาแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

รวมถึงการศึกษากิจกรรมของมนุษยกับการใชทรัพยากรธรณี เพ่ือแกปญหาและลดความขัดแยงกับการใช

ทรัพยากรอ่ืนและความเสื่อมโทรม รวมถึงการศึกษาแผนที่ธรณีวิทยาเพ่ือการเขาใชพ้ืนฐานที่ทําใหเกิดภาวะ

แวดลอมและการแกไขตามสภาพของธรรมชาติและมนุษย ตลอดจนการศึกษาและจัดการธรณีพิบัติภัย 

  A study of the earth background and an application of geological principles to 

solve environmental problems, involving the study of the interaction betaween humans and 

the geologic environment; an application of geological information to conflict solution; 

minimizing possible adverse environmental degradation or maximizing possible advantageous 



conditions resulting from the use of natural and modified environment; studies of geological 

maps to understand the geological background to solve the nature and human conditions to 

the environments as well as the geologic disaster breakdown and managements 

 

สวทส ๒๑๓ นิเวศวิทยาทั่วไป       ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 213 General Ecology      3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๑๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 121 

  แนวความคิด ทฤษฎีและคําจํากัดความเกี่ยวกับระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม นิเวศประชากร ปฏิสัมพันธในหมูสิ่งมีชีวิตของประชากร ปฏิสัมพันธระหวางประชากรกับ

สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต และความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน การเจริญเติบโตของประชากร กฎเกณฑ ความ

หลากหลาย เสถียรภาพ นิเวศวิทยาสังคม ปจจัยที่มีผลตอการกระจายระดับสังคมผานกาลเวลาและพ้ืนที่ที่

กําหนด การทดแทน ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิต สังคมที่สมดุลและไมสมดุล การรบกวน ผลผลิต

ปฐมภูมิ ผลผลิตทุติยภูมิและวงจรสารอาหาร ผลกระทบของสภาพอากาศและการกระจายของสังคม 

นิเวศวิทยาระบบนิเวศ หวงโซอาหารและสายใยอาหาร ความสมดุลของระบบนิเวศ นิเวศวิทยาประยุกต การ

อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การฟนฟูระบบนิเวศ 

  Concepts; theories and definition of ecology; the relationships between 

organisms and their environment; population ecology; the interactions among individuals of a 

population; the interactions between population in their abiotic environment; and interactions 

with other species; Population growth, regulations, diversity, stability, community ecology, 

factors affecting community-level distribution through time and within a given space; 

succession, biodiversity, production, equilibrium and non-equilibrium communities, 

disturbances; primary production, secondary production, and nutrient cycles; the effects of 

climate on distribution; the ecosystem ecology, food chain and food web; ecological balance; 

an application of ecology; biodiversity conservation; ecological restoration 

 

สวทส ๒๒๓ ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม      ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 223  Environmental Soil Science      3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๑๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 113 



  ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน กระบวนการเกิดดิน องคประกอบของดิน สมบัติทาง

ฟสิกส สมบัติทางเคมีและชีวภาพของดิน นํ้าในดิน อุณหภูมิและการถายเทอากาศของดิน คอยลอยดดิน ดิน

กรด ดินดาง และดินเกลือ สิ่งมีชีวิตในดิน อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารพืชในดิน ปุยและการใชปุย การสํารวจ

สันฐานดิน การอนุรักษและการจัดการดิน ชนิดของดินในประเทศไทย มลพิษของดินและการจัดการ การศึกษา

ดินภาคสนามและการเก็บตัวอยางดิน  และการประยุกตใชฐานขอมูลดินในประเทศไทย 

  The significance of soil; the origin of soil; the soil process; components of soil; 

soil physics chemical and biological properties; water and air in soil; soil colloid; acid soil; 

alkaline soil; salt affected soil; soil organism; soil organic matter; soil nutrients, fertilizer and 

fertilizer usage, soil conservation and management; soil types in Thailand, soil pollution and 

management, soil field study, soil survey and soil samples, an application of soil database of 

Thailand 

 

สวทส ๒๒๔ อุทกวิทยา        ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 224 Hydrology       3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๑๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 113 

  วัฎจักรของนํ้า อุตุนิยมวิทยาอุทก นํ้าฟา นํ้าผิวดิน นํ้าใตดิน นํ้าทะเลชายฝง การประเมิน

ปริมาณนํ้า สมดุลของนํ้า การจัดการลุมนํ้า ภัยพิบัติดานนํ้า หลักการการจัดการทรัพยากรนํ้า 

  Hydrologic cycle; hydrometeorology; precipitation; surface runoff; groundwater; 

coastal sea; water quantity estimation; watershed management; water related disasters; 

principles for water resource management 

 

2.2.2  Environmental Technology      6 Credits 

Environmental Pollution and Control       

สวทส ๒๒๕ มลพิษสิ่งแวดลอม      ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 225 Environmental Pollution     3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วทคม ๑๕๑ 

Pre-requisite   SCCH 151 

  ประเภทและอันตรายของมลพิษสิ่งแวดลอม แหลงที่มาของมลพิษสิ่งแวดลอม มลพิษทางดิน 

มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ ขยะและของเสียอันตราย สารมลพิษอุบัติใหม ผลกระทบของมลพิษ



สิ่งแวดลอมที่มีตอสิ่งแวดลอมและมนุษย การประเมินความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอม การแกไขและการ

จัดการมลพิษสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดลอมดานตางๆ 

  Categories and harmfulness of environmental pollution; sources of 

environmental pollution; soil pollution; water pollution; air pollution; solid and hazardous 

waste; emerging pollutant; effect of environmental pollution to environment and human; 

environmental pollution risk assessment; solution and management of environmental 

pollution; laboratories for environmental pollution 

 

Technology          

สวทส ๓๑๒  มลพิษทางอากาศ          ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 312  Air pollution        3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วทคม ๑๕๑ 

Pre-requisite   SCCH 151 

  หลักมูลทางดานมลพิษทางอากาศ สาเหตุของปญหามลพิษทางอากาศ แหลงกําเนิด ประเภท

ของมลพิษและคุณสมบัติที่สําคัญของมลพิษอากาศ การปองกัน การควบคุม การตรวจวัด ผลกระทบมลภาวะ

ของอากาศและการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพที่ไดรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ ปญหามลพิษอากาศใน

ประเทศไทย 

  Fundamental of air pollution; causes of air quality problems; sources, types  of 

air pollutants, prevention, control, measurement of air pollutants;  the effects of air pollution 

and the health risks of pollution  

 



2.2.3  Environmental Management     27 Credits 

สวทส ๒๒๖ นิเวศวิทยาปาไมและการจัดการ     ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 226 Forest Ecology and Management      3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๑๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 121 

  หลักการและแนวคิดทางนิเวศวิทยาปาไม องคประกอบและลักษณะทางนิเวศวิทยาปาไม 

ปจจัยที่สงผลทางนิเวศวิทยาปาไม วนภูมิศาสตร บทบาทและหนาที่ทางนิเวศวิทยาปาไม การหมุนเวียน

พลังงานในระบบนิเวศปาไม ลักษณะและการวิเคราะหสังคมพืช ชนิดปาไมของโลกและประเทศไทย หลักการ

และทฤษฎีการจัดการปาไมการจัดการปาไมในประเทศไทย 

  Concepts and principles of forest ecology; component and characteristics of 

forest ecology; factors affecting forest ecology; forest geography; roles and function of forest 

ecology; energy cycle in the forest ecosystem; plant characteristics analysis; forest types in 

world and Thailand; principle and theories forest management; forest management in Thailand 

 

สวทส ๓๑๓ เศรษฐนิเวศ        ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 313 Ecological Economics      3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วทคณ ๑๐๑ 

Pre-requisite   SCMA 101 

  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เก่ียวของกับอุปสงค อรรถประโยชน อุปทาน ปจจัยการผลิตตนทุนคา

เสียโอกาส ประสิทธิภาพ ความลมเหลวของตลาด โครงสรางของตลาด สินคาสาธารณะ ผลกระทบภายนอก 

เครื่องมือทางราคา การวิเคราะหโครงการ การปรับคาเงิน ประเด็นเก่ียวกับคนรุนตอไป การใชประโยชนที่

เหมาะที่สุดของทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนอยางย่ังยืน การทดแทนกันระหวางทุนทางธรรมชาติและ

ทุนที่มนุษยสรางขึ้น การกําหนดมูลคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  A study of the related economic theores of demand; utility; supply; factor 

input; opportunity cost; market efficiency; market failure; public good; externality; market-

based instrument; project analysis; discounting; intergeneration; optimal use of natural 

resources; sustainability; substitutability of natural stock by man made stock; valuation of the 

environment and natural resources. 

 

สวทส ๓๑๔ ภูมิสารสนเทศศาสตรเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 314 Geo-Informatics for Natural Resource Management  3 (2-3-5) 



รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วทคณ ๑๐๑ 

Pre-requisite   SCMA 101 

  หลักการทฤษฎี และกระบวนการของระบบภูมิสารสนเทศศาสตรอันประกอบดวยระบบที่

สําคัญ ไดแกระบบการสํารวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนพิภพ

ดวยดาวเทียม การบูรณาการและการประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศศาสตร ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ในระดับโลกและการประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศศาสตรในประเทศไทยทั้งองคกรภาครัฐ และเอกชน 

  Principles; theories and, procedures of geo-informatics including remote 

sensing; the geographic information system (GIS) and the global positioning system (GPS); 

integrating geo-informatics in the global natural resource management; geo-informatics 

applications in Thailand within government and non-government organizations 

 

สวทส ๓๒๑ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 321 Environmental and Health Impact Assessment   3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วทคณ ๑๐๑ 

Pre-requisite   SCMA 101 

  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชุมชน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เทคนิคในการวิเคราะหปญหา วิธีการศึกษา เครื่องมือตางๆ เชน EIA (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม) เพ่ือ

การวางแผนและการตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม 

  Environmental changes and its impact on communities; an environmental 

impact analysis; statement techniques; assessment methodology; tools such as EIA 

(Environmental Impact Assessment) for environmental planning and decision making 

 



สวทส ๓๒๒ ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม     ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 322 Environmental Management System Standard  3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วทคณ ๑๐๑ 

Pre-requisite   SCMA 101 

  ประวัติความเปนมาของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม อนุกรมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอม ISO 14000 การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม การระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การระบุ

กฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ การปรับปรุงอยางตอเน่ือง การนําไปใชและการปฏิบัติการ การตรวจ

ประเมินภายในและภายนอกองคการ และการรประยุกตรวมกับระบบมาตรฐานการจัดการอ่ืน ๆ เชน การ

จัดการคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพลังงาน 

  A history the of environmental management system; ISO 14000 environmental 

management series; the environmental policy set up; environmental aspects identification and 

evaluation; implementation and operation; internal and external environmental audit 

including the integration of other management systems such as quality; occupational health 

and safety and the energy management system 

 

สวทส ๓๒๓ นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดลอม     ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 323 Environmental Law and Policy    3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ศศศศ ๒๘๐ 

Pre-requisite   LALA 280 

  นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดลอม โศกนาฏกรรมรวม หลักการปองกันลวงหนา แนวคิด

คุณภาพสิ่งแวดลอมและการบังคับใชตามกฎหมาย การจัดการเชิงวิทยาศาสตรและจริยธรรมตอนโยบาย

สิ่งแวดลอมระดับโลกและทองถิ่น การประสานงานระหวางองคกรอนุรักษสิ่งแวดลอม พิธีสารและอนุสัญญา 

นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดลอมนานาชาติในอนาคต 

  International environmental law and policy; tragedy of the commons, 

precautionary principles, environmental equity concept and its legal implications; scientific 

and ethical approaches to global and domestic environmental politics; regimes across the 

environmental protection agency; protocols and conventions; the future of the international 

environmental law and policy 

 

สวทส ๔๓๑ การสื่อสารเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 431 Communication for Natural Resources and    3 (3-0-6) 



  EnvironmentalManagement 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  ศศภอ ๒๘๐ 

Pre-requisite   LAEN 280 

  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสารสิ่งแวดลอม 

แนวคิดสําคัญเพ่ือการสื่อสารสิ่งแวดลอม การรณรงคทางสิ่งแวดลอม การแพรกระจายและการยอมรับ

นวัตกรรมทางสิ่งแวดลอมการสื่อสารเพ่ือสังคมคารบอนตํ่า การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

สื่อสารเพ่ือการจัดการนํ้า การสื่อสารเพ่ือการจัดการปาไม การสื่อสารเพ่ือการจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การสื่อสารเพ่ือการจัดการวางแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการจัดการ การสื่อสาร

เ พ่ือการประเมินทางสิ่ งแวดลอม การสื่อสารเ พ่ือการจัดการความขัดแย งด านสิ่ งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัยดานการสื่อสารสิ่งแวดลอม 

  The relationships between the environment and communication; elements of 

environmental communication; key concepts in environmental communication; 

environmental campaigns; diffusion and adoption of environmental innovations; 

communication for low carbon society; climate change communication; communication for 

water resource management; communication for forest management; biodiversity 

communication; communication in environmental and natural resource planning; 

communication in environmental assessments; communication for conflict resolution: 

environmental and natural resource management; environmental communication research 

 

สวทส ๔๙๖ โครงงานทางวิทยาศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ๓ (๐-๙-๓) 

ENNM 496 Senior Project in Natural Resources and Environmental Management 3 (0-9-3) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๓๑๔ 

Pre-requisite   ENNM 314 

  โครงงานวิจัยขนาดเล็กทางดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสาขา

อ่ืนๆ ทีเกี่ยวของ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 

  Small research projects in natural resources and environmental management 

or related fields under the supervision of a research advisor 

 

๒.๒.๔ Research and Ethics 

สวทส ๔๙๑ สัมมนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ๒ (๒-๐-๔) 

ENNM 491 Seminar in Natural Resources and Environmental Management 2 (2-0-4) 



รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๓๙๐ 

Pre-requisite   ENNM 390 

  การเสนอสัมมนาของนักศึกษาปที่ 4 รายงานผลงานวิจัยตางๆ และทบทวนหัวขอที่นาสนใจ

ในปจจุบัน การสัมมนาโดยอาจารยหรือวิทยากรรับเชิญจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  Senior student presentations; discussions of research; and reviews of topics of 

current interest; staff and invited speakers from Mahidol University and from other universities 

or other related organizations 

 

สวทส ๔๙๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอม     ๒ (๒-๐-๔) 

ENNM 492  Environmental Research Methodology   2 (2-0-4) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๓๑๑ 

Pre-requisite   ENNM 311 

  การเขียนโครงรางงานวิจัย การต้ังประเด็นปญหาวิจัย การเขียนสมมติฐานการวิจัย การ

ทบทวนวรรณกรรม การคิดเชิงวิพากษงานวิชาการ การเขียนกรอบแนวคิด การออกแบบงานวิจัย สถิติ การ

เขียนวิธีวิทยา จริยธรรมการทําวิจัย 

  Academic proposal writing, research problem conceptualizing, research 

hypothesis writing, literature review, academic critical thinking, conceptual framework 

diagramming, research design, statistics, methodology writing, research ethics 

 



2.3   Basic Profession Course Elective     9 Credits 

2.3.1  Environmental Management Technology  

สวทส ๓๕๑ การจัดการทรัพยากรนํ้า       ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 351 Water Resource Management     3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 213 

  ระบบของทรัพยากรนํ้า หลักการ เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรนํ้า 

การประเมินปริมาณนํ้าตนทุนและการใชนํ้า นํ้าทวม ภัยแลง การวางแผนจัดการทรัพยากรนํ้า การมีสวนรวม

ของประชาชน กรณีศึกษาตางๆ 

  The water resource system; principle; appropriate techniques and methods in 

the water resource management; an evaluation of water demand and supply; flood and 

drought; planning for the water resource management; public participation; case studies 

 

สวทส ๓๕๒  การจัดการทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน    ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 352  Soil Management and Land Use    3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๓ 

Pre-requisite   ENNM 223 

  ปญหาของทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน ชนิดของดินที่มีปญหาและการจัดการ; ดิน

เค็ม ดินกํามะถันหรือดินกรดจัดหรือดินเปรี้ยว ดินทรายจัด ดินต้ืน ดินอินทรีย ดินบนพ้ืนที่ลาดชัน มลพิษของ

ดิน สาเหตุและปญหาตางๆ ที่ทําใหดินเกิดมลพิษ ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม การปองกันและควบคุมแกไข 

การใชประโยชที่ดินและการจัดการ การประยุกตใชภูมิสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรดิน การจัดการการ

ใชทรัพยากรดินอยางย่ังยืน 

  An introduction to problems of soil resources and land use; soil problem; saline 

soil; acid sulphate soil; sandy soil; shallow soil; organic soil; slope soil; soil pollution; problems 

of soil pollution and effective management; landuse and management; an application of 

geographic informatics to soil resource management; sustainable soil resource management 

 



สวทส ๓๕๓  ชีวธรณีเคมีเชิงสิ่งแวดลอม      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 353  Environmental Biogeochemistry    3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 213 

  ปฏิสัมพันธและวัฏจักรทางชีวธรณีเคมี วัฏจักรคารบอน การผุกรอนของหินและแร

ธาตุ กระบวนการธรณีเคมีของนํ้า  กระบวนการของนํ้ากรอยและชายฝง การเคลื่อนที่และสะสมของตะกอน 

การไหลเวียนของมหาสมุทรและการหมุนเวียนของธาตุอาหาร การเคลื่อนที่และการกําจัดสารปนเปอน สาร

ปนเปอนอนินทรีย สารปนเปอนอินทรีย สารปนเปอนใหม วิธีการตรวจสอบ กรณีศึกษาการเพ่ิมปริมาณ

คารบอนไดออกไซด นํ้าทิ้งจากเหมือง การปนเปอนของโลหะหนัก ฝนกรด ระบบนํ้าเพ่ือการบริโภค ระบบการ

บําบัดนํ้าเสีย 

  Biogeochemical interactions and cycles; the carbon cycle; weathering; aqueous 

geochemical processes; estuarine and coastal processes; sediment transport; ocean circulation 

and nutrient cycling; transportation and remediation of contaminants; inorganic contaminants; 

organic contaminants; emerging contaminants; analytical methodologies; case studies of CO2 

increase; mine drainage; heavy metal contaminants; acid rain; the drinking water system; the 

waste water treatment systems 

 

สวทส ๓๕๔ นิเวศวิทยาพ้ืนที่ชุมนํ้าและการจัดการ     ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 354 Wetland Ecology and Management     3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 213 

  นิยามของพ้ืนที่ชุมนํ้า การจําแนกประเภทพ้ืนที่ชุมนํ้า อุทกวิทยาของพ้ืนที่ชุมนํ้า คุณภาพนํ้า

ในพ้ืนที่ชุมนํ้า ดินในพ้ืนที่ชุมนํ้า สังคมพืชและสัตวในพ้ืนที่ชุมนํ้า กระบวนการทางชีวธรณีเคมีและปฏิสัมพันธ

ระหวางองคประกอบตางๆ ในพ้ืนที่ชุมนํ้า บทบาทหนาที่และคุณคาความสําคัญของพ้ืนที่ชุมนํ้าตอชุมชนและ

สังคม ภัยคุกคามพ้ืนที่ชุมนํ้า แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของกับการจัดการพ้ืนที่ชุมนํ้า ดัชนีช้ีวัดสถานภาพของ

พ้ืนที่ชุมนํ้าและการติดตามตรวจสอบ กรณีศึกษาและตัวอยางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

  Definitions of wetlands; wetland classifications; wetland hydrology; water 

quality in wetlands; wetland soils; flora and fauna communities in the wetlands; 

biogeochemical mechanisms and interactions between key components in wetland 

ecosystems; Wetland functions; values and importance to communities and society; threats 



to wetlands; concepts and principles of wetlands management; Indicators of wetland status 

and monitoring; case studies and examples from Thailand and other countries 

 

สวทส ๓๕๕ การใชประโยชนของทรัพยากรจุลชีพอยางย่ังยืน    ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 355 Sustainable Utilization of Microbial Resources   3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๒ 

Pre-requisite   ENNM 222 

  ความรูพ้ืนฐานของทรัพยากรจุลชีพ แนวโนมในจุลชีววิทยาประยุกต การออกแบบของ

กระบวนการจุลชีพในอุตสาหกรรม วิศวกรรมชีวภาพของกระบวนการเมแทบอลิซึมจุลชีพที่หลากหลาย เครื่อง

ถังปฎิกรณชีวภาพและการควบคุมทางจลศาสตรจุลชีพ กระบวนการจุลชีพในอุตสาหกรรม (อาหารหมัก การ

ผลิตเซลลเด่ียวและเมแทบอไลต การยอยสลายของเสียโดยชีววิธี การผลิตวัคซีน การผลิตสารทางเภสัชกรรม

โดยจุลชีพ เปนตน) นโยบายและแนวโนมในการใชทรัพยากรจุลชีพอยางยั่งยืนและการถายโอนตัวอยางชีวภาพ 

ทิศทางอนาคตในการใชประโยชนจุลชีพอยางยั่งยืน โครงการระยะสั้นในการใชประโยชนทรัพยากรจุลชีพอยาง

ย่ังยืน  

  Fundamental knowledge of microbial resources; trends in applied 

microbiology; the design of industrial microbial processes; bioengineering of diversified 

microbial metabolisms; bioreactor behavior and microbial kinetics control; industrial microbial 

processes (fermented foods; single cell and metabolites production; waste biodegradation; 

vaccine production; microbial pharmaceutical production; etc.); policies and trends in the 

sustainable use of microbial resources and biological specimen transfers; future directions in 

the sustainability of microbial utilization; term projects in the sustainable utilization of 

microbial resources 

 

สวทส ๓๕๖ ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 356 Biosafety and Biosecurity of Microbial Resource Management  3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๒ 

Pre-requisite   ENNM 222 

  ความรูพ้ืนฐานของคุณลักษณะจุลชีพ แนวโนมในดานความความปลอดภัยและความมั่นคง

ของทรัพยากรจุลชีพ ความปลอดภัยในหองปฎิบัติการชีวภาพ บทนําของการตรวจทางหองปฎิบัติการที่ดีและ

ความปลอดภัยในหองปฎิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับวิศวกรและบุคลกรสวนบํารุงรักษา การ

ควบคุมการปลอดเช้ือตอเครื่องมือวิจัยทางดานชีวการแพทย มาตรฐานควบคุมเช้ือกอโรคทางโลหิตและแผน



ควบคุมความเสี่ยง มาตรฐานควบคุมเช้ือกอโรคในอาหารและแผนควบคุมความเสี่ยง มาตรฐานควบคุมเช้ือกอ

โรคในนํ้าและแผนควบคุมความเสี่ยง มาตรฐานควบคุมเช้ือกอโรคทางพาหะและแผนควบคุมความเสี่ยง 

พ้ืนฐานความปลอดภัยในหองปฎิบัติการ ความปลอดภัยในหองปฎิบัติการทั่วไป ความปลอดภัยทางเคมี ความ

ปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพสําหรับการวิจัยและหองปฎิบัติการวินิจฉัย การจัดการของเสียอันตราย

ชีวภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพในหองปฎิบัติการระดับ 3 นโยบายความปลอดภัยและควา

มั่นคงทางชีวภาพสําหรับหองปฎิบัติการชีวภาพ.  

  Fundamental knowledge of microbial characteristics; trends in biosafety and 

biosecurity of microbial resources; biological laboratory safety; an introduction of good 

laboratory practices and laboratory safety; biosafety for engineers and maintenance personnel; 

biohazard control of biomedical research facilities; blood-borne pathogen standard and 

exposure control plan; food-borne pathogen standard and the exposure control plan; water-

borne pathogen standard and of the exposure control plan; vector-borne pathogen standard 

and the exposure control plan; the basis of laboratory safety; general laboratory safety; 

chemical safety; biosafety and biosecurity for research and diagnostic laboratories; 

biohazardous waste management; biosafety and biosecurity for biosafety level 3  laboratory; 

policy in biosafety and biosecurity for biological laboratories 

 

สวทส ๓๕๗ การวิเคราะหตรวจสอบทางสิ่งแวดลอม    ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 357 Environmental Measurements     3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 213 

  พ้ืนฐานการวัดและตรวจสอบขอมูลทางสิ่งแวดลอมโดยอาศัยขอมูลจากการออกพ้ืนที่

ภาคสนามในชุมชนดวยหลักการทางสถิติ การสรางและการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทาง

สิ่งแวดลอม การสรางแผนที่ วิธีการศึกษาสิ่งแวดลอมทางเคมี การเก็บตัวอยางอากาศ นํ้า และดิน การศึกษา

นํ้าเชิงคุณภาพและปริมาณ การทดสอบดินและตะกอน  

  Basic environment measurement techniques with community-based problem-

solving tasks using statistical analysis tool, environmental modeling (GIS), mapping, chemical 

analysis, planning, sampling and preparation, analytical tools; air; water and soil sampling; air 

quality; water quality and hydrological analysis; soil and a sediment analysis 



สวทส ๓๕๘ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 358 Renewable Energy Technology for Environmental and  3 (2-3-5)  

  Resource Management   

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 213 

  สถานะการพลังงานโลกและประเทศไทย วิกฤตพลังงาน ทรัพยากรพลังงาน พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า ชีวมวล ความรอนใตพิภพ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การเปลี่ยนรูป

พลังงาน เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน การใชงานดานความรอน การผลิตไฟฟา การประเมินโครงการพลังงาน

ทดแทน 

  The world and Thailand energy situations; energy crisis; energy resources; solar 

energy; wind energy; hydro power; biomass; geothermal; renewable energy technology; energy 

conversion; energy storage technology; heat application; electricity generation; renewable 

energy project assessment 

สวทส ๓๕๙  มลพิษทางอากาศภายในอาคาร     ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 359  Indoor Air Pollution       3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๑๔ 

Pre-requisite   ENNM 214 

  หลักมูลทางดานมลพิษทางอากาศในอาคาร สาเหตุของปญหามลพิษทางอากาศบริเวณ

ภายในอาคาร แหลงกําเนิดและประเภทของมลพิษ การปองกัน การควบคุม การตรวจวัด ผลกระทบตอมนุษย

และการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพที่ไดรับสัมผัสมลพิษทางอากาศในอาคาร 

  Fundamentals of indoor air pollution; causes of indoor air quality problems, 

sources and types of air pollutants, prevention, control, measurement of indoor air pollutants, 

human responses and the health risks of the indoor air pollution 

 

สวทส ๔๕๑ เคมีสิ่งแวดลอม       ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 451 Environmental Chemistry     3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  วทคม ๑๕๑ 

Pre-requisite   SCCH 151 

  แหลงที่มา ปฏิกิริยา การเคลื่อนยาย ผลกระทบ และสภาวะของสารเคมีตางๆ ในนํ้า ดิน และ

อากาศ ลักษณะเฉพาะ และการเกิดปฏิกริยาระหวางองคประกอบตางๆของสิ่งแวดลอม  ตัวแทนของวงจรทาง

สิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึง วงจรของคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ กํามะถัน สมบัติ



ทางเคมีและกายภาพที่เกี่ยวของกับนํ้า เชน สารละลายและความสามารถในการละลายนํ้า สมดุลในสารละลาย 

ลักษณะความเปนกรด-ดาง กระบวนการออกซิเดชัน/ รีดักชัน คุณภาพของนํ้าและสารมลพิษในแหลงนํ้า เคมี

บรรยากาศและมลพิษอากาศ แผนดินและธรณีเคมี พิษวิทยาเคมี 

  Sources, reactions, transport, effects, and fates of chemical species in water, 

soil, and air environments; Characteristics and interactions between the environmental 

components; representation of environmental cycles Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, 

phosphorus, and sulphur cycles; chemical and physical properties associated with water; 

solutions and solubility, equilibria in solution, acid/base characteristics, oxidation/ reduction 

processes; water quality and pollutants in water resources; atmospheric chemistry and air 

pollutants; geosphere and geochemistry; toxicological chemistry 

 

สวทส ๔๕๒ แมนํ้านานาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต    ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 452 International Rivers in Southeast Asia     3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๔ 

Pre-requisite   ENNM 224 

  ศึกษาแมนํ้านานาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในดานกําเนิดแมนํ้า ลักษณะทางภูมิศาสตร 

ขอบเขตลุมนํ้า ผูคน ขอบเขตทางวัฒนธรรม การใชทรัพยากรลุมนํ้ารวมกัน การพัฒนาแหลงนํ้าและปญหาที่

เกิดจากการพัฒนา รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนตอโครงการพัฒนา บทบาทขององคการนานาชาติตอ

การพัฒนาลุมนํ้า บทเรียนและกฎหมายระหวางประเทศเพ่ือการจัดการแมนํ้านานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (มีการศึกษานอกสถานที่) 

  A study of the international rivers in Southeast Asia regarding their emergences; 

geographical features; river basin limits; peoples; cultural extent; the common use of river 

resources; river resource developments and development problems. the peoples’ 

participation in the development projects; international organizations’ roles toward the river 

development; lessons and international laws for the river management in Southeast Asia. 

(Field trip provided) 

 



สวทส ๔๕๓ การฟนฟูลําธารและลุมนํ้า      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 453 Stream and Watershed Restoration     3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๔ 

Pre-requisite   ENNM 224 

  นิยามของการฟนฟูแหลงนํ้าไหลและลุมนํ้า กระบวนการเกิดลุมนํ้า ผลกระทบตอแหลงนํ้า

ไหล ลุมนํ้าและกระบวนการฟนฟูระบบนิเวศทางนํ้า (นํ้าไหล) บนแผนดิน รวมถึงแนวทางหรือวิธีที่เหมาะสมที่

ใชในกระบวนการฟนฟูแหลงนํ้าที่เกิดความเสื่อมโทรม  

  Stream and watershed restoration concepts; natural processes of watershed 

and impacts on watershed: degraded streams due to natural and/or human influences;  good 

decisions to choose appropriate technologies or techniques for restoration. 

 

สวทส ๔๕๔ มนุษยวิทยาเชิงกายภาพ      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 454 Physical anthropology       3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 221 

กําเนิดมนุษย พ้ืนฐานทางชีววิทยาของวัฒนธรรมและสังคมมนุษย วานรวิทยา วิวัฒนาการวานร 

พฤติกรรมวานร สังคมชีววิทยาวานร สังคมวานร 

 Human origins; biological basis of human culture and societies; primatology; primate 

evolution; primate behavior; primate sociobiology; primate societies. 

สวทส ๔๕๕ พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและการประเมินความเสี่ยง   ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 455 Environmental Toxicology and Risk Assessment   3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๕ 

Pre-requisite   ENNM 225 

  ความเปนพิษของสารเคมี สิ่งมีชีวิต และสภาพแวดลอมตางๆ กระบวนการเขาสูการ

แพรกระจายและการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีและสารพิษในสิ่งแวดลอม ผลของความเปนพิษที่มีตอสิ่งมีชีวิต 

ปจจัยที่มีผลตอความเปนพิษในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การทดสอบและการวิเคราะหประเมินความเปนพิษ 

และการประเมินความเสี่ยงของการเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ  

  The toxicity of toxicants from chemicals organism living and environmental 

conditions; the process of toxic metabolism such as uptake; distribution; excretion and 

biotransformation of toxicants Effects and modifying factor of toxic effects; the toxicity and 

risk assessment on environment and the ecosystem 



 

สวทส ๔๕๖ สิ่งแวดลอมและพลังงานสีเขียว     ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 456 Green Environment and Energy     3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๕ 

Pre-requisite   ENNM 225 

ความหมายและความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน  แหลงกําเนิดพลังงาน

และประเภทของพลังงาน หลักการของการเติบโตสีเขียว หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสําหรับงานดาน

สิ่งแวดลอมและพลังงานที่ย่ังยืน เคร่ืองมือและการประยุกตของเทคโนโลยีสําหรับสิ่งแวดลอมและพลังงานที่

ย่ังยืน การปองกันและการอนุรักษของสิ่งแวดลอมและพลังงาน กฎหมายและนโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและ

พลังงาน  กรณีตัวอยางการประยุกตเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ย่ังยืนของสิ่งแวดลอมและพลังงาน  

Definition and relation of natural resource environment and energy. Energy source and 

classification of energy. Principle of green growth. Principle and method of technology for 

sustainable environment and energy. Tools and applications of technologies for sustainable 

environment and energy. Prevention and conservation of environment andenergy. Regulations 

and policies of environment and energy. Case studies on technology applications for 

sustainable development of environment and energy. 

 

สวทส ๔๕๗ เทคโนโลยีการบําบัดพ้ืนที่ปนเปอน     ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 457 Remediation Technologies for Contaminated Site Clean-up 3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๕ 

Pre-requisite   ENNM 225 

  หลักการและขั้นตอนสําคัญในการบําบัดพ้ืนที่ปนเปอมมลพิษ การวิเคราะหคุณลักษณะของ

พ้ืนที่ หลักการเบ้ืองตนในการควบคุมแหลงกําเนิดของมลพิษและปองกันการแพรกระจายของมลพิษ 

เทคโนโลยีการบําบัดทั้งกายภาพ เคมี และชีวภาพ และการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังการบําบัด 

  Principles and important steps of contaminated site cleanup; Site 

characterization, Principles of pollution control at the source and the prevention of pollution 

dispersion, Remediation technologies: physical, chemical, and biological; monitoring the 

environmental quality after closure  

 

สวทส  ๔๕๘  เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียอยางยั่งยืน     ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 458  Sustainable Wastewater Treatment Technologies   3 (2-3-5) 



รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๕ 

Pre-requisite   ENNM 225 

  เทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสียทั่วไป การออกแบบเทคโนโลยีระบบบําบัดนํ้าเสีย เทคโนโลยีการ

บําบัดนํ้าเสียขั้นสูง เทคโนโลยีการบัดบัดนํ้าเสียขั้นเตรียมการ เทคโนโลยีการบําบัดขั้นตน เทคโนโลยีการบําบัด

ขั้นที่สอง เทคโนโลยีการบําบัดทางชีวภาพ เทคโนโลยีฆาเช้ือโรค การใชพลังงานในระบบบําบัดนํ้าเสีย พลังงาน

จากขยะ เทคโนโลยีการจัดการนํ้าเสียอยางยั่งยืน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การบําบัดนํ้าเสียโดยธรรมชาติ 

  Conventional wastewater treatment technologies; the wastewater treatment 

technology design system; Advanced Wastewater Treatment Technologies; preliminary treatment; 

primary treatment; secondary Treatment; biological treatment technologies; disinfection 

technologies; energy wastewater; waste to energy; sustainable wastewater treatment 

technologies; renewable energy technologies; the natural wastewater treatment system 

 

สวทส ๔๕๙  ระบบนวัตกรรมเกษตร      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 459  Agricultural Innovation Systems    3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๓ 

Pre-requisite   ENNM 223 

  หลักการ แนวคิดและเทคนิคของระบบนวัตกรรมเกษตร หวงโซคุณคาทางการเกษตรและ

อาหาร ธุรกิจการเกษตร การเกษตรเชิงอนุรักษ การเกษตรแบบย่ังยืนและการพัฒนาชนบท ระบบเกษตรที่เทา

ทันสภาพภูมิอากาศ เกษตรกรรมความแมนยําสูง วัฎจักรคารบอนและไนโตรเจนในระบบนิเวศเกษตร ระบบ

การผลิตสินคาเกษตรและอาหารเพ่ือสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน สภาพอากาศ การขาดแคลนนํ้า และความเสื่อมโทรม

ของดิน การจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตร แบบจําลองระบบการเกษตร 

อาหาร พลังงาน และสังคมในการเกษตร นวัตกรรมในเกษตรครัวเรือน แรงจูงใจและทรัพยากรสําหรับการเปน

หุนสวนและการพัฒนาธุรกิจดานนวัตกรรม การประเมิน การจัดลําดับ และการติดตามระบบนวัตกรรมเกษตร 

  Principles; concepts and techniques of the agricultural innovation systems; the 

agricultural and food value chain; agribusiness; conservation agriculture; sustainable land use 

and rural development; climate-Smart agriculture; precision agriculture; carbon and nitrogen 

cycling in the agroecosystem; environmentally sustainable agri-food production; climate, water 

scarcity and soil degradation; managing weather and climate risks in agriculture; the agricultural 

system models; food, energy, and society in agriculture; an innovation in family farming; 

incentives and resources for innovation 

 



2.3.2  Natural Resource Management   

สวทส ๓๖๐ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง     ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 360 Coastal and Marine Resources     3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 213 

  ศึกษาองคประกอบ ลักษณะและโครงสรางที่สําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทั้ง

ทางดานกายภาพและชีวภาพ ระบบนิเวศตางๆ ของทะเลและบริเวณชายฝงทะเล สภาพกิจกรรมตางๆ และ

การใชประโยชนจากทรัพยากรและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวนโยบายและมาตรการตางๆ ในการจัดการตอ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง 

  The components and structure of coastal and marine resources; both of 

physical and biological structure; marine and coastal ecosystem; activities and the utilization 

of resources and impacts; policies and regulations for management; an evalution of 

developmental projects and an environmental impact assessment  

  

สวทส ๓๖๑ การจัดการปาไมเขตรอน      ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 361 Tropical Forest Management      3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 213 

  นิเวศวิทยาปาไมเขตรอน การทําลายปาไม การแยกพ้ืนที่ของปาไม การอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนของปาไมเขตรอน เทคนิคการจัดการปาไมเขตรอน 

  Tropical forest ecology; deforestation; forest fragmentation; conservation, the 

sustainable use of tropical forests; tropical forest management techniques. 

 

สวทส ๓๖๒ อนุกรมวิธานพืช        ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 362 Plant Taxonomy      3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๑๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 121 

  หลักการและวิธีการในการจัดหมวดหมูพืช การต้ังช่ือพืชและการระบุพันธุไมที่มีเน้ือเย่ือ

ลําเลียง การรวบรวมและวิธีการ เก็บรักษาตัวอยางพืช ลักษณะประจําวงศ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพันธุ 

ประวัติวิวัฒนาการและความหลากหลายของพืช 



  Principles and methods of plant systematics, the systems of classification, 

nomenclature and identification of vascular plants, plant specimen collecting and techniques 

of specimen preservation, family description, origin and distribution, evolutionary history and 

diversification of plants 

  

สวทส ๓๖๓ อนุกรมวิธานสัตว        ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 363 Animal Taxonomy      3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 221 

หลักการและวิธีการในการจัดหมวดหมูสัตว สายวิวัฒนาการ ความแตกตางของขอมูลในการ

จัดหมวดหมู ประวัติวิวัฒนาการและความหลากหลายของสัตวและสิ่งแวดลอม 

  Principles and methods of animal systematics; phylogenetics; different types of 

systematic data; evolutionary history and diversification of animals and environment 

 



สวทส ๓๖๔ การจัดจําแนกและการเก็บรักษาตัวอยางจุลชีพ    ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 364 Identification and Preservation of Microbial Specimens   3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๒ 

Pre-requisite   ENNM 222 

  ขอมูลคุณลักษณะพ้ืนฐานของจุลชีพ แนวโนมในการประยุกตใชจุลชีพและผลกระทบ 

หลักการของการเก็บรักษาตัวอยางของจุลชีพ หลักการ ISO และ คําแนะนํา OECD สําหรับการเก็บรวบรวม

เช้ือจุลชีพ การจัดการขอมูลและการออกแบบฐานขอมูล การจัดการทรัพยากรจุลชีพตามกฎหมาย หลักการ

ของการจําแนกเช้ือจุลชีพและการควบคุมคุณภาพ การจัดหมวดหมูของเช้ือแบคทีเรีย การจําแนกเช้ือ

แบคทีเรียดวยระบบ Maldi biotyper เทคนิคทันสมัยของการจัดอนุกรมวิธานของเช้ือยีสต การจัดหมวดหมู

และการจัดอนุกรมวิธานของเช้ือรา การจัดทํารหัสแทง การเก็บรักษาและการจัดการตัวอยางเช้ือรา การเก็บ

รักษาและการจัดอนุกรมวิธานของสาหราย การจัดการระบบสําหรับทรัพยากรชีวภาพดวยรหัสแทง 

กระบวนการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอและการแปลผล มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับเทคนิคการทําแหงและการ

เก็บรักษาเซลลแชแข็ง 

  Fundamental information of microbial features; trends in the microbial 

application and impact; principles of microbial specimen preservation; ISO principles and OECD 

guidelines for culture collections; Information management and database design; legal 

management of microbial resources; principles of microbial identification and quality control; 

classification of bacteria; maldi biotyper for microorganisms; modern techniques for yeast 

taxonomy; classification and taxonomy of filamentous fungi: barcoding; preservation and 

management of fungal specimens; preservation and taxonomy of algae; the management 

system for biological resources using barcode; DNA sequence data processing and 

interpretation; standard practices on liquid drying and cryo-preservation techniques 

 

สวทส ๓๖๕ ปกษีวิทยา       ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 365 Ornithology        3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 221 

  วิวัฒนาการของนก อนุกรมวิธานและการจัดจําแนก การบิน และการเคลื่อนที่ ภูมิศาสตร

และสิ่งแวดลอม ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต สมดุลพลังงานและการควบุมอุณหภูมิ ระบบประสาท 

การใชเสียงในการติดตอสื่อสาร พฤติกรรม ระบบการผสมพันธุ ระบบสืบพันธุ การดูแลลูกออน การอนุรักษนก 



  An evolution of birds; systematics and classification; flight and locomotion; 

geography and environment; the digestive system; the circulatory system; energy balance and 

thermoregulation; the nervous system; vocal communication; behavior; the mating system; 

the reproductive system; parental care; the bird conservation 

 

สวทส ๓๖๖ วิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม      ๓ (๒-๓-๕) 

ENNM 366 Mammalogy        3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 221 

  วิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม อนุกรมวิธานและการจัดจําแนก การเคลื่อนที่ ภูมิศาสตร

และสิ่งแวดลอม ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต สมดุลพลังงานและการควบคุมอุณหภูมิ ระบบ

ประสาท การติดตอสื่อสาร พฤติกรรม ระบบการผสมพันธุ ระบบสืบพันธุ การดูแลลูกออน การอนุรักษสัตว

เลี้ยงลูกดวยนม 

  An evolution of mammals; systematics and classification; locomotion; 

geography and environment; the digestive system; the circulatory system; energy balance and 

thermoregulation; the nervous system; communication; behavior; the mating system; the 

reproductive system; parental care; mammal conservation 

 

สวทส ๓๖๗ นิเวศวิทยาสัตวปาและการจัดการทุงหญา     ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 367 Wildlife Ecology and Range Management    3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 221 

  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับระบบนิเวศ และชุมชนทางธรรมชาติที่สัมพันธกับสัตวปาและ ทุง

หญา ความตองการพ้ืนฐานของสัตวปา นิเวศวิทยาประชากรสัตวปา พฤติกรรมและการจัดการสัตวปา สภาพ

ถิ่นที่อยูอาศัยและการจัดการทุงหญา การลาและการดักจับสัตวปา การจัดการสัตวปาใกลสูญพันธุ การจัดการ

สัตวปาเพ่ือนันทนาการ มูลคาของสัตวปา การจัดการฟารมสัตวปา โรคสัตวปา สัตวปาตางถิ่น กฎหมายและ

นโยบายสัตวปา กรณีศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาสัตวปาและการจัดการ 

  Concepts and theories of the ecosystems and natural communities related to 

wildlife and range; basic needs of wildlife; wildlife population ecology; behavior and wildlife 

management; habitat and range management; hunting and trapping; endangered wildlife 

management; wildlife management for recreation; wildlife value; wildlife farm management; 



wildlife disease; exotic wildlife; wildlife law and policy; case studies in wildlife ecology and 

range management. 

 

สวทส ๓๖๘ นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม        ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 368 Behavioral Ecology        3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 221 

  วิวัฒนาการ และการคัดเลือกทางธรรมชาติของพฤติกรรม แรงกดดันทางวิวัฒนาการและ

นิเวศวิทยาตอพฤติกรรมสัตว คุณคาการอยูรอดและความเหมาะสมของพฤติกรรมสัตว พฤติกรรมวิทยา 

ชีววิทยาทางสังคม 

  Evolution and natural selection of behaviors; evolutionary and ecological 

pressures on animal behaviors; survival value and fitness of animal behaviors; ethology; 

sociobiology. 

 

สวทส ๔๖๒ ชีวภูมิศาสตร        ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 462 Biogeography        3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 221 

  สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิศาสตร นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมตอการกระจายของสิ่งมีชีวิต ผลของกิจกรรมมนุษยตอสิ่งมีชีวิต การอนุรักษ 

  Climate; topography; ecology; biodiversity; an impact of environmental changes 

on organism distribution; the effect of human activities on organisms; conservation 

 

สวทส ๔๖๓ การอนุรักษและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ   ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 463 Biodiversity Conservation and Management    3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๑ 

Pre-requisite   ENNM 221 

  แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การคุกคามความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัยจากกิจกรรมมนุษย ชนิดพันธุตางถิ่น โรค และการลาที่เกินกําลังผลิต คุณคา

ของความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากรขนาดเล็ก ชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ การจัดต้ังพ้ืนที่อนุรักษ การ



ออกแบบพ้ืนที่อนุรักษ การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ การอนุรักษนอกพ้ืนที่อนุรักษ การอนุรักษนอกถิ่นกําเนิด

กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

  Concept of biodiversity conservation; threats to biodiversity; habitat loss by 

human activities; exotic species; disease; and overharvesting; the value of biodiversity; small 

population; endangered species; establishing protected areas; designing protected area; 

protected areas management; conservation outside protected area; ex-situ conservation; 

biodiversity laws 

 

2.3.3  Economics, Laws and Environmental Management 

สวทส ๓๘๑ ภูมิระบบ       ๓ (๒-๓-๕)  

ENNM 381 Geosystems       3 (2-3-5) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๓๑๔ 

Pre-requisite   ENNM 314 

  พ้ืนฐานของภูมิศาสตร วิทยาศาสตรของภูมิศาสตร แนวคิดของระบบโลก ตําแหนงที่ต้ังและ

เวลาบนโลก พลังงานของระบบรรยากาศ พลังงานแสงอาทิตย ฤดูกาลและบรรยากาศ พลังงานบรรยากาศและ

อุณหภูมิของโลก บรรยากาศและการไหลเวียนของมหาสมุทร นํ้า กาลอากาศ และระบบภูมิอากาศ นํ้าใน

บรรยากาศและกาลอากาศ ระบบภูมิอากาศของโลก ทรัพยากรนํ้า การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิทัศนของโลก 

พลวัตของดาวเคราะห แผนดินไหวและภูเขาไฟ การแปรสภาพ ภูมิทัศนแบบคารสและการเคลื่อนไหวมวล 

ระบบของลํานํ้าและภูมิสัณฐาน กระบวนการของลมและภูมิสัณฐาน ระบบชีวภูมิศาสตร ภูมิศาสตรของดิน 

ระบบนิเวศและชีวนิเวศ กิจกรรมของมนุษย 

  Fundamentals of geography; the science of geography; the earth system 

concepts; location and time on earth; the energy-atmosphere system; solar energy; seasons; 

and the atmosphere; atmospheric energy and global temperatures; atmospheric and oceanic 

circulation; water; weather; and the climate system; atmospheric water and weather; the 

global climate systems; water resources; the earth’s changing landscape systems; the dynamic 

planet; earthquakes and volcanoes; weathering; karst landscapes; and the mass movement; 

the river systems and geomorphology; wind processes; and geomorphology; the biogeography 

systems; the geography of soils; the ecosystem and biome; human activities 

 

สวทส ๓๘๒ ปญหาสิ่งแวดลอมและจริยศาสตรสิ่งแวดลอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 382 Environmental Problem and Environmental Ethics in Southeast Asia  3 (3-0-6) 



รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๗ 

Pre-requisite   ENNM 227 

  ศึกษาประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม และจริยศาสตรดานสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ทั้งปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ระเบียบโลกวาดวยเรื่อง

สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศวาดวยเรื่องสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต (มีการศึกษานอกสถานที่) 

  A study of environmental problems and environmental ethics in Southeast 

Asia; both natural and manmade environmental problems; world order and good governance 

involving the environment; international laws and agreements on the environment in relation 

to Southeasts Asia. (field trip provided) 

 

สวทส ๓๘๓ เครื่องมือนโยบายเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร   ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 383 Policy Instruments for Environmental and Natural Resources 3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๗ 

Pre-requisite   ENNM 227 

  ศึกษาปญหาดานการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากร ไดแก มลพิษทางอากาศและนํ้า ขยะ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ การปกปองทรัพยากรธรรมชาติ สัตวปาและพันธุพืช เครื่องมือ

นโยบายทางเศรษฐศาสตร เชน ภาษี คาธรรมเนียม ใบอนุญาต การติดฉลาก และการเปดเผยขอมูล 

  A study of environmental and natural resource management problems 

including air and water pollution; the solid waste management; biodiversity; the ecosystem 

management; the maintenance of biodiversity; the protection of natural resources; wildlife 

and endangered species; policy instruments based on economic incentives including taxes; 

charges; permits; labeling; and other information disclosure mechanisms 

 

สวทส ๓๘๔ การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรสําหรับสิ่งแวดลอมและทรัพยากร  ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 384 Economic Valuation of the Environmental and Natural Resources 3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๓๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 313 

  ความหมายและความสําคัญของการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของสิ่งแวดลอม 

ประเภทของมูลคาทางเศรษฐศาสตรของสิ่งแวดลอม ทฤษฎีเศรษฐศาสตรสวัสดิการที่เก่ียวของกับเทคนิคการ

ประเมินมูลคา การจัดสวัสดิการ กรอบทฤษฎีสําหรับแบบจําลองเชิงพฤติกรรม เทคนิคการประเมินมูลคาความ



พอใจแบบเปดเผย เทคนิคการประเมินมูลคาความพอใจแบบถามตรง เทคนิคการโอนมูลคา การสราง

แบบจําลองเศรษฐมิติของการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม 

  Meanings and significance or the economic value assessment of the 

environment; Categories of the environment economic value; economic welfare theories 

relsted to the value assessment technigues; an implementation of welfare; the theoretical 

framework for the behavioral models; technigues for evaluating the value of revealed 

satisfaction; technigues for evaluating the value of direct asking satisfaction, techniques for 

transferring value; the creation of the econometric model for evaluating the economic value 

 

สวทส ๔๗๙  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมโลกและความมั่นคงทางอาหาร  ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 479  Global Environmental Change and Food Security  3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๗ 

Pre-requisite   ENNM 227 

  ความมั่นคงทางอาหารของโลก ระบบอาหารของโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงความมั่นคง

ทางอาหารของโลก การเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยของอาหาร ความเหมาะสมดานโภชนาการ ความ

ยากจนและความเสมอภาค การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมโลก นํ้ากับความมั่นคงทางอาหาร 

คุณภาพของดินกับความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงทางอาหาร การ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การคาอาหารโลก อุปสงคและอุปทานดานอาหารของโลก ระบบหวงโซอาหารของชนบท การวิเคราะห

นโยบายดานความมั่นคงทางอาหาร การวิเคราะหนโยบายดานโภชนาการ การประเมินความยากจน 

  Global food security; the Global food system; changing trends of global food 

security; optimizing food safety; ensuring proper nutrition; poverty and equity; managing global 

environmental change; water and food security; soil quality and food security; climate change 

and food security; climate adaptation; climate mitigation; global food trade; global food supply 

and demand; Rural food value chains; food security policy analysis; nutrition policy analysis; 

poverty assessment   

 

สวทส ๔๘๑ เศรษฐศาสตรภูมิภาคและเมือง      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 481 Regional and Urban Economics     3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๓๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 313 



  การศึกษาทฤษฏีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของและการวิเคราะหเศรษฐกิจภูมิภาคและเมือง ทฤษฎี

ที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการใชทรัพยากรธรรมชาติ และผลตอบแทน โครงสราง การพัฒนา การวางแผน 

ปญหาและแนวทางแกไขที่เกิดขึ้นระดับเมือง ศึกษาแบบจําลองการเจริญเติบโต การวางแผนนโยบายเศรษฐกิจ 

และปญหาในระดับภูมิภาค 

  A study of related economic theories and an analysis of regional and urban 

economy; the utilization of natural resources and their returns; the structure, development, 

planning, problems, and their solutions at the urban level; a study of the growth model; 

economic policy planning and regional problems 

 

สวทส ๔๘๒ การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 482 Urban Environmental Management     3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๓๑๓ 

Pre-requisite   ENNM 313 

  แรงขับเคลื่อนและการขยายตัวของเมืองขนาดใหญ กลางและชุมชนเมือง ตนทุนและการ

บริการระบบนิเวศ  ขีดจํากัดระบบนิเวศ การพัฒนาที่ย่ังยืนและสหัสวรรษ การจัดการความมั่นคงสิ่งแวดลอม

และเมืองทางทฤษฎีและการประยุกต ความมั่งคงสิ่งแวดลอมเมือง และการจัดการสิ่งแวดลอม และความมั่นคง

สิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอมและเมืองนาอยูทางทฤษฎีและการประยุกตปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงสิ่งแวดลอมและเมืองนาอยู การยกระดับศักยภาพองคกรการจัดการความมั่นคง

สิ่งแวดลอม การบริหารเมืองนาอยูในมิติเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปญญา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  Emerging and expansions issues of cities, mega and medium size city, urban 

city; Ecosystem capitals services; environmental carrying capacity; Sustainable Development 

Goals (SDGs) and Millennium Development Goals (MDGs); sustainable environment and cities 

in theory and practice; incorporating climate change adaptation into the environment planning 

and livable cities; up-scaling Institutions managerial capacity on environmental security and 

sustainable city; comprehensive city’s sustainability domains, e.g., economic, social innovation 

and technology culture local knowledge and self-sufficiency ideology  

 

สวทส ๔๘๓ ความรับผิดชอบทางสังคม      ๓ (๓-๐-๖) 

ENNM 483 Social Responsibility      3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๗ 



Pre-requisite   ENNM 227 

  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติดานจรรยาบรรณ การสรางระบบการจัดการและกํากับดูแลกิจการที่ดี

ใหมีความโปรงใสและความรับผิดชอบขององคกรในเชิงความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในสังคม การใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารโดยมุงเนน ศึกษาประเด็นปญหาตางๆ จิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรระดับภูมิภาคและสากล เพ่ือสงเสริมศักยภาพในการดูแลสังคม การสัมมนาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

ดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

  Theories and practical guidelines on ethics; building of the management 

systems, good governance and transparency and corporate responsibility regarding 

stakeholders’ relationships within a society; applying the principles of good governance in the 

management focusing on problems, public mind, and social responsibility in regional and 

international organizations to enhance social care; actual case studies seminar on 

organizational ethics and social responsibility 

 

Field Experience  

สวทส ๓๙๐  การฝกประสบการณดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖ (๐-๑๒-๖) 

ENNM 390   Internship in Natural Resource and Environmental Management 6 (0-12-6) 

รายวิชาที่ตองศึกษากอน  สวทส ๒๒๗ 

Pre-requisite   ENNM 227 

  การฝกงานทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโปรแกรมการฝกงานเก่ียวกับทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุงเนนที่การทํางานจริงและการฝกงานจากสถานที่จริงในทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  Natural resource management work-internship program will focus on actual 

work and on-the-job training in natural resource management. 
 


