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ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่และการจดัการความรู้อยา่งบูรณาการเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งมีจิตส านึก คุณธรรม
และจริยธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น เพ่ือให้พร้อมอยูใ่น
สงัคมอยา่งมีความสุข และปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยยดึหลกัการ Outcome-based 
Education (OBE) ซ่ึงพฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ และพฒันาจากความต้องการของผูเ้รียน 
นอกจากน้ียงัมีการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน  (Work Integrated Learning :  WIL) ผา่นกระบวนการ
แกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเองเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 แสดงพฤติกรรมการมีจรรยาบรรณทางวชิาการและมีจิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม 
PLO2 บูรณาการศาสตร์ในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื 
PLO2.1 บูรณาการวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีสงัคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
PLO2.2 ประยกุตใ์ชห้ลกัการมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
PLO2.3 ประยกุตใ์ชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
PLO2.4 ประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ขอ้มูลในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
PLO2.5 ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
PLO3 ออกแบบแนวทางการพฒันาธุรกิจและนวตักรรมเพ่ือการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
PLO4 ท าวจิยัเชิงบูรณาการเพ่ือจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
PLO5 ใชภ้าษาองักฤษและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ ส าหรับนักศึกษาแผน ก 2   หน่วยกติ 
820–501 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 (Environmental Impact Assessment)      
820–502 วธีิวทิยาการวจิยัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสมัมนา    3((3)-0-6) 
 (Research Methodology for Environmental Management and Seminar) 
820-503 การจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบองคร์วมในยคุดิจิทลั   3((3)-0-6) 
 (Holistic Environmental Management in Digital Era) 

     หมวดวชิาบังคับ ส าหรับนักศึกษาแผน ข   หน่วยกติ 
820–501 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม     3((3)-0-6) 
 (Environmental Impact Assessment)      
820–502 วธีิวทิยาการวจิยัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสมัมนา     3((3)-0-6) 
 (Research Methodology for Environmental Management and Seminar)  
820-503 การจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบองคร์วมในยคุดิจิทลั     3((3)-0-6) 
 (Holistic Environmental Management in Digital Era)  
820-504 นโยบายสาธารณะส าหรับเมืองและชุมชนยัง่ยนื      3((3)-0-6)  
 (Public Policy for Sustainable Cities and Communities)    
820-505 ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวยีน    3((3)-0-6) 
 (Circular Economy)   
2. หมวดวชิาเลือก   หน่วยกติ 
820-510  ผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมยัง่ยนื    3((3)-0-6) 
 (Sustainable Industrial Environmental Manager) 
820-511 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม     3((3)-0-6) 
 (Geographic Information System for Environmental Management) 
820-512 การจดัการภยัพิบติั     3((3)-0-6) 
 (Disaster Management) 
820-513  ความเส่ือมโทรมของดินและการจดัการ    3((3)-0-6) 
 (Soil Degradation and Management) 
820-514 การจดัการลุ่มน ้ าอยา่งย ัง่ยนื     3((3)-0-6) 
 (Sustainable Watershed Management) 
820-515   มลพิษทางอากาศและการควบคุม    3((3)-0-6) 
 (Air Pollution and Control) 
820-516  การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและระบบนิเวศ    3((3)-0-6)
 (Climate Change and Ecosystem)  
820-517  เคร่ืองมือวเิคราะห์ส าหรับการประยกุตใ์ชด้า้นส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 (Environmental Applications of Instrumental Analysis) 



820-518 การบูรณาการการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง    3((2)-2-5)  
 (Integrated Marine and Coastal Resources Management) 
820-519 การฟ้ืนพลงัของส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 (Environmental Regeneration) 
820-520 นวตักรรมการศึกษาเพ่ืออนาคตท่ีย ัง่ยนื   3((3)-0-6) 
 (Innovative Education for Sustainable Future) 
820-521 เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    3((3)-0-6) 
 (Sustainable Development Goals (SDGs)) 
820-522 แนวคิดทางนิเวศเพ่ือประโยชน์ของสรรพส่ิงเป็นกิจท่ีหน่ึง   3((3)-0-6) 
 (Ecological Thinking Benefit for All Kinds)  
820-523   กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชน   3((3)-0-6) 
 (Environmental Law and Human Rights)  
820-524     การปรับตวัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มโลก  3((3)-0-6) 
 (Community Adaptation to Global Environmental Change) 
820-525   ชุดวชิาการพฒันาเมืองและชุมชนสีเขียว   9((4)-15-8) 
                (Module: Green City and Community Development)  
820-530 การออกแบบนวตักรรมและธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื    3((3)-0-6) 
 (Design Innovation and Business for Sustainability)    
820-531  ผูป้ระกอบการและกิจการเพ่ือสงัคมเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6) 
 (Entrepreneurship and Social Enterprise for Environmental Management) 
820-532 รูปแบบธุรกิจและการเปล่ียนผา่นสู่ยคุดิจิทลัเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6) 
 (Business Modeling and Digital Transformation for Environmental Management) 
820-533 ส่ือและการส่ือสารเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 (Media and Communication for Environmental Management) 
820-534 การตลาดและการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้เพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม           3((3)-0-6) 
  (Marketing and Branding for Environmental Management) 
820-535   ชุดวชิาธุรกิจสีเขียวและการออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม   9((4)-15-8)    
  (Module: Green Business and Design for Environment)  
820-540 วทิยาศาสตร์ขอ้มูลและแบบจ าลองเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 (Data Science and Model for Environmental Management) 
820-541 อินเตอร์เนตในทุกส่ิงในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 (Internet of Things (IoT) in Environmental Management) 
820-542  นวตักรรมการจดัการน ้ าอยา่งย ัง่ยนื   3((3)-0-6) 
 (Sustainable Innovative Water Management)  
820-543 นวตักรรมการจดัการของเสียและการใชป้ระโยชน์   3((3)-0-6) 
 (Innovative Waste Management and Utilization) 
820-544 นวตักรรมการจดัการน ้ าเสีย: การบ าบดัและการน ากลบัมาใช ้  3((3)-0-6) 
 (Innovative Wastewater Management: Treatment and Recovery)  



820-545  เทคโนโลยเีช้ือเพลิงชีวภาพ   3((3)-0-6)  
 (Biofuel Technology) 
820-546   พอลิเมอร์และส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 (Polymers and The Environment)  
820-547  ชุดวชิาการจดัการมลพิษโรงงาน    9((4)-15 -8)     
  (Module: Industrial pollution management) 
820–550 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 1    3((3)-0-6) 
 (Special Topics in Environmental Management I)    
820–551 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 2    3((3)-0-6) 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   หน่วยกติ 
820-800 วทิยานิพนธ์ (ส าหรับหลกัสูตร แบบ ก 2)           24(0-72-0) 
 (Thesis) 
820-801 วทิยานิพนธ์ (ส าหรับหลกัสูตร แบบ ก 1)           36(0-108-0) 
 (Thesis) 
820-802 สารนิพนธ์            6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 
 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 

โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร



              แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
820–801 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 (Thesis)  

ภาคการศึกษาที ่2 
820–801 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
                   (Thesis)  

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
820–801 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 (Thesis)  

ภาคการศึกษาที ่2 
820–801 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
                   (Thesis)  

 
 



แผน ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
820–501 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 (Environmental Impact Assessment)    
820–502 วธีิวทิยาการวจิยัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสมัมนา  3((3)-0-6) 
 (Research Methodology for Environmental Management and Seminar) 
820-503 การจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบองคร์วมในยคุดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 (Holistic Environmental Management in Digital Era) 
xxx – xxx วชิาเลือก   3((3)-0-6) 

 (Elective) 
ภาคการศึกษาที ่2 
820–800  วทิยานิพนธ์          8(0-24-0) 

 (Thesis 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
820–800 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
                (Thesis) 

ภาคการศึกษาที ่2 
820–800  วทิยานิพนธ์  8(0-24-0) 
                 (Thesis) 

 
 
 



แผน ข 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
820–501 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 (Environmental Impact Assessment)    
820–502 วธีิวทิยาการวจิยัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสมัมนา  3((3)-0-6) 
 (Research Methodology for Environmental Management and Seminar) 
820-503 การจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบองคร์วมในยคุดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 (Holistic Environmental Management in Digital Era) 
xxx – xxx วชิาเลือก   3((3)-0-6) 

 (Elective) 
xxx – xxx วชิาเลือก   3((3)-0-6) 

 (Elective) 
ภาคการศึกษาที ่2 
820-504 นโยบายสาธารณะส าหรับเมืองและชุมชนยัง่ยนื   3((3)-0-6)  
 (Public Policy for Sustainable Cities and Communities)   
820-505 ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวยีน  3((3)-0-6) 
 (Circular economy)   
xxx – xxx วชิาเลือก   3((3)-0-6) 
 (Elective) 
xxx – xxx วชิาเลือก   3((3)-0-6) 
 (Elective) 
xxx – xxx วชิาเลือก   3((3)-0-6) 
 (Elective) 
หรือเลือก   
xxx – xxx   ชุดวชิา  9((4)-15-8) 
 (Module) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
820 – 802  สารนิพนธ์  3(0-9-0) 
                   (Minor Thesis) 
ภาคการศึกษาที ่2 
820 – 802  สารนิพนธ์  3(0-9-0) 
                   (Minor Thesis) 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงพฤตกิรรมการมจีรรยาบรรณทางวชิาการและมจีติส านึกส่ิงแวดล้อม 
PLO1 แสดงพฤติกรรมการมีจรรยาบรรณ
ทางวชิาการและมีจิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม 

1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในเน้ือหาท่ีสอน
2) จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างจิตส านึก
ส่ิงแวดลอ้ม

1) ประเมินจากพฤติกรรมระหวา่ง
เรียนและสอบ และระหวา่งการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
2) ประเมินพฤติกรรมส่วนบุคคล
และรายงานท่ีแสดงถึงจรรยาบรรณ
ทางวชิาการและจิตส านึก
ส่ิงแวดลอ้ม

PLO2 บูรณาการศาสตร์ในการจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืน 

2.1 บูรณาการวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี
สงัคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในการ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 ประยกุตใ์ชห้ลกัการมีส่วนร่วมในการ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
2.3 ประยกุตใ์ชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม อาชี
วอนามยัและความปลอดภยัในการจดัการ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 ประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ขอ้มลูในการ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
2.5 ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

1) เนน้การเรียนการการสอนท่ีเป็น
active learning
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจริง
หรือสถานการณ์จริงท่ีเป็นปัจจุบนั
และมีการน าเสนอ อภิปราย รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ดว้ยกระบวนการท่ี
เหมาะสม
3) การท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์

1) ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวชิาต่างๆ
2) ประเมินจากการน าเสนอ
ความกา้วหนา้ในการท าวจิยัเพ่ือ
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์
3) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ และการสอบป้องกนั
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์

PLO3 ออกแบบแนวทางการพฒันาธุรกจิและนวตักรรมเพ่ือการจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อม 

PLO3 ออกแบบแนวทางการพฒันาธุรกิจ
และนวตักรรมเพื่อการจดัการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

1) เนน้การเรียนการการสอนท่ีเป็น
active learning
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจริง
หรือสถานการณ์จริงท่ีเป็นปัจจุบนั
และมีการน าเสนอ อภิปราย รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ดว้ยกระบวนการท่ี
เหมาะสม

1) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอผลงานของนกัศึกษาใน
รายวชิาต่างๆ
2) ประเมินจากทกัษะการซกัถาม
และอภิปรายระหวา่งการเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั
3) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์/สาร



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

3) การวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์และการน าเสนอผลงาน
วชิาการในรูปแบบต่างๆ 
4) จดัใหมี้การเรียนรู้จาก
กระบวนการบริหารจดัการงานและ
โครงการจริง 
 

นิพนธ์ และการสอบป้องกนั
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

PLO4 ท าวจิยัเชิงบูรณาการเพ่ือจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อม 

PLO4 ท าวจิยัเชิงบูรณาการเพื่อจดัการ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

1) เนน้การเรียนการการสอนท่ีเป็น 
active learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจริง 
หรือสถานการณ์จริงท่ีเป็นปัจจุบนั 
และมีการน าเสนอ อภิปราย รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ดว้ยกระบวนการท่ี
เหมาะสม 
3) การวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์และการน าเสนอผลงาน
วชิาการในรูปแบบต่างๆ 
4) จดัใหมี้การเรียนรู้จาก
กระบวนการบริหารจดัการงานและ
โครงการจริง 

1) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอผลงานของนกัศึกษาใน
รายวชิาต่างๆ 
2) ประเมินจากทกัษะการซกัถาม
และอภิปรายระหวา่งการเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
3) ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ และการสอบป้องกนั
วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

PLO5 ใช้ภาษาองักฤษและการส่ือสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 

PLO5 ใชภ้าษาองักฤษและการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารและ
ทกัษะทางภาษาองักฤษ ฟัง พดู อ่าน 
เขียน 
2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้การท างานเป็นกลุ่ม และตอ้งมี
การประสานงานหรือมีปฏิสมัพนัธ์
กบับุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร 

1) ประเมินจากทกัษะการส่ือสาร
และทกัษะภาษาองักฤษในรายวชิา
และกิจกรรมต่างๆ 
2) สงัเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศึกษาขณะท า
กิจกรรม การน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินจากประสิทธิภาพของ
ผลงานจากการท างานเป็นกลุ่ม 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

สำขำวชิำกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

820–501 กำรประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม                   3((3)-0-6) 
(Environmental Impact Assessment) 
 หลกัการและแนวคิดของการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการ

ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ วิธีท่ีใช้ในการประเมินผลมาตรการป้องกนัแก้ไขผลกระทบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท ารายงาน กรณีศึกษาและการศึกษาดูงานภาคสนาม 

Principles and concepts of strategic environmental assessment (SEA), environmental impact assessment (EIA) 
and health impact assessment (HIA); assessment methodology; mitigation and monitoring measures; regulations and 
policies relating to environmental assessment; report production; case studies and field trip 

820–502  วธีิวทิยำกำรวจิยัด้ำนกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมและสัมมนำ          3((3)-0-6) 
(Research Methodology for Environmental Management and Seminar) 
กระบวนการวจิยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การตั้งค  าถามวจิยัและสมมติฐาน การทบทวนเอกสาร การออกแบบวจิยัเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และแปลผล
ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการวิจัย การประเมินคุณค่า การวิจารณ์งานวิจัย จรรยาบรรณของการวิจัย การน าเสนอผล
การศึกษา การวิเคราะห์ ร่วมอภิปรายหัวขอ้ท่ีน่าสนใจและเป็นประเด็นปัญหาท่ีเป็นปัจจุบนัดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
การน าเสนอกรอบแนวคิดและ/หรือร่างโครงการวทิยานิพนธ์ และ/หรือผลการศึกษาของนกัศึกษา 

Environmental research process; formulating research questions and hypotheses; literature reviews; 
quantitative and qualitative research designs; constructing and verifying the quality of research tools; data collection, data 
analysis and interpretation; writing reports; evaluation and critical appraisal; research ethics; Presentation, analysis and 
discussion of interesting and current topics in environment and presentation of conceptual framework and/or thesis 
proposal and/or research results 

820-503 กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวมในยุคดจิทิลั 3((3)-0-6) 
(Holistic Environmental Management in Digital Era) 
แนวคิดดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนเชิงสหวิทยาการ เทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมมลพิษ การ

ผลิตและบริโภคอยา่งย ัง่ยืน เทคโนโลยีนวตักรรมและอจัฉริยะส าหรับการจดัการมลพิษและของเสีย เทคโนโลยีนวตักรรม
และอจัฉริยะและการออกแบบส าหรับการจัดการพลงังานอย่างย ัง่ยืน การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การ
สร้างใหม่ คิดใหม่ และนิยามใหม่ของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการพฤติกรรม กฎหมาย นโยบายและธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม 

Concepts for interdisciplinary sustainable environmental management; environmental technology; pollution 
control; sustainable consumption and production; innovative and smart technology for pollution and waste management; 
innovative and smart technology and design for sustainable energy management; strategic environmental assessment; 



 

reinventing, rethinking and redefining environmental management system; behavior management; environmental law, 
policy and governance 
 
820-504  นโยบำยสำธำรณะส ำหรับเมืองและชุมชนยัง่ยืน   3((3)-0-6)  
 (Public Policy for Sustainable Cities and Communities)    
 นโยบายสาธารณะ ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายทางสังคม ทุนทางสังคมในการ จัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม เมืองและการจดัการเมืองอยา่งย ัง่ยนื สงัคมกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวตักรรมองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม และกรณีศึกษาสงัคมคาร์บอนต ่าระดบัทอ้งถ่ิน 
 Public policy, good governance, community participation and social capital in environmental management; 
urban governance; sustainable urban management; city and climate change mitigation/adaptation; innovative governance 
in urban management; case studies of local governance innovation 
 
820-505 ระบบเศรษฐกจิแบบหมุนเวยีน 3((3)-0-6) 
 (Circular Economy)   
 หลกัการและความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจสีเขียว ผลกระทบจากการด าเนินงานพฒันาเศรษฐกิจแบบกระแส
หลกั ระบบนิเวศซ่ึงเป็นฐานส าคญัของการพฒันาและการสนบัสนุนชีวิตในระบบเศรษฐกิจ (บริการของระบบนิเวศ มูลค่า 
และการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือระบบนิเวศ) ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวยีนอนัเป็นหนทางหน่ึงในการน าไปสู่ระบบเศรษฐกิจท่ี
ย ัง่ยืน (เศรษฐกิจท่ีสร้างคาร์บอนต ่า สร้างความเท่าเทียมแก่คนในสังคม และสร้างความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ) ทฤษฎีและ
หลกัการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและการจดัการของเสีย (ทั้งในขั้นตอนการผลิต การกระจายผลผลิต และการ
บริโภค) หลกัการและการออกแบบเพ่ือน ากลบัมาใชอี้ก การซ่อม การผลิตซ ้ า การใชซ้ ้ า การช่วยให้เกิดข้ึนใหม่  การฟ้ืนฟ ู
การวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวยีนท่ีประสบความส าเร็จเพ่ือถอดบทเรียนสู่การออกแบบในอนาคต  
 Green economy; Impacts from a linear conventional economy; Ecosystem as an interdependence life support 
for economy (ecosystem service, ecosystem service valuation, payment for ecosystem services); Circular economy as a 
means to sustainable economy (low carbon, equitable society, sustainable economy); Maximize resource efficiency and 
waste management (production, distribution, consumption); Reuse, repair, remanufacture, recycle, regenerate, rehabilitate 
materials and resources (principles and design solutions); Analysis of various successful and inspiring case studies: 
Lesson for future design (methods and tools from product design, production engineering, waste management, industrial 
ecology, supply chain and change management and policy) 
 
820-510  ผู้จดักำรส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรมยัง่ยืน 3((3)-0-6) 
 (Sustainable Industrial Environmental Manager) 
 การจดัการส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืน ธุรกิจท่ีย ัง่ยืนและการก ากบัดูแล นโยบายกฎระเบียบและกฎหมาย ระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมมลพิษ
อากาศจากโรงงาน การควบคุมมลพิษน ้ าจากโรงงาน การควบคุมของเสียและการใช้ประโยชน์ท่ีดินพลังงานและ
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน การควบคุมมลพิษทางเสียงจากโรงงาน การวางแผนกรณีฉุกเฉินดา้นส่ิงแวดลอ้ม นวตักรรม
และการปฏิบติัอย่างผูน้ า การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์และการแกปั้ญหา การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันา
ความสมัพนัธ์ ความยดืหยุน่ความเส่ียงและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ผูน้ าการเปล่ียนแปลง การประยกุตท์างส่ิงแวดลอ้ม 



 

 Environmental management and sustainability; sustainable business/governance, policy, regulation and 
legislation; Environmental Management Systems (EMS); management for health and safety; environmental impact 
assessments; control of emissions to air; control of contamination to water source; control of waste and land use; sources 
and use of energy and energy efficiency; control of environmental noise; emergency planning for and dealing with the 
environment; innovative and leading practices; analytical thinking; problem reframing and resolution; effective 
communication; relationship development; resilience risk and continual improvement; leadership for change; 
environmental practical application 
 
820-511 ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์เพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 
 (Geographic Information System for Environmental Management) 
 หลกัการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิดเร่ืองการจดัการและการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ทฤษฎีและเทคนิคในการน าเขา้ การวเิคราะห์และการจดัการขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ความแม่นย  าและขอ้ผิดพลาด
ของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี การจ าลอง การวเิคราะห์เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ 
 Principles of geographic information system (GIS); concepts, design and management of spatial database for 
environmental management; theories and techniques for spatial data input, management and analysis; spatial data 
precision, errors and corrections; modeling and decision support systems 
  
820-512  กำรจดักำรภัยพบิัต ิ  3((3)-0-6)
 (Disaster Management) 
 ชนิด ลกัษณะ สาเหตุ และผลกระทบของภยัพิบติัทางธรรมชาติ (เช่น น ้ าท่วม พาย ุแผ่นดินไหว การเคล่ือนตวั
ของแผน่ดิน การพงัทลายของชายฝ่ัง เป็นตน้) และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (เช่น ไฟไหม ้มลพิษอุตสาหกรรม ภยัพิบติัจากนิวเคลียร์ 
ภยัพิบติัทางชีวภาพ อุบติัเหตุทางอากาศ น ้ าและบก การพงัทลายของโครงสร้าง สงครามและการก่อการร้าย เป็นตน้) การ
วเิคราะห์ความเส่ียงและความเปราะบาง แผนการเตรียมรับมือภยัพิบติั การรับมือภยัพิบติั และการฟ้ืนฟหูลงัเกิดภยัพิบติั 
 Types, characteristics, causes and effects of natural disaster (e.g. flood, cyclone, earthquakes, landslides, 
coastal erosions, etc) and man-made disaster (e.g. fire, industrial pollution, nuclear disaster; biological disasters; accidents 
(air, sea, rail and road), structural failures, war and terrorism, etc); Risk and vulnerability analysis; Disaster management 
plan; Response to disaster; Rehabilitation, reconstruction and recovery 
 
820-513   ควำมเส่ือมโทรมของดนิและกำรจดักำร 3((3)-0-6)  
 (Soil Degradation and Management)  
 นิเวศดิน องคป์ระกอบของดิน คุณสมบติัของดิน (กายภาพ เคมี และชีวภาพ) การเส่ือมโทรมของดิน การสูญเสีย
หนา้ดิน และมลพิษของดิน การปนเป้ือนยาฆ่าแมลง โลหะหนกัและสารพิษอ่ืนๆ ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศ วธีิการ
วิเคราะห์สารปนเป้ือนในดินและมาตรฐาน การจดัการดินอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษาปัญหาการปนเป้ือนสารพิษในดิน แนว
ทางการฟ้ืนฟโูดยเฉพาะดินในพ้ืนท่ีภาคใต ้
 Soil ecosystem; soil composition; soil properties (physical, chemical, biological characteristics), soil 
degradation; top soil loss; soil pollution; the contamination of pesticides, heavy metals and other toxic substances; impacts 
for human and ecosystem; methods of soil quality indicators analysis and standards; sustainable soil management; soil 
remediation; case study of the contaminated soils in Southern Thailand 



 

 
820-514  กำรจดักำรลุ่มน ำ้อย่ำงยัง่ยืน   3((3)-0-6)  
 (Sustainable Watershed Management) 
 หลกัการและแนวคิดของการจัดการลุ่มน ้ าอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์ลุ่มน ้ า การจ าแนกลักษณะทางกายภาพ 
กระบวนการอุทกวทิยา การไหลบ่าของน ้ าและการสูญเสียดิน การเส่ือมโทรมของลุ่มน ้ า เคร่ืองมือและการวางแผนจดัการลุ่ม
น ้ า กิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการลุ่มน ้ า การฟ้ืนฟลุู่มน ้ า 
 Principles and concepts of watershed management; Watershed Analysis, Physical characterization, 
hydrological processes, runoff and soil loss, watershed degradation; Watershed planning and planning tools; Watershed 
management activities, watershed rehabilitation 
 
820-515   มลพษิทำงอำกำศและกำรควบคุม  3((3)-0-6) 
 (Air Pollution and Control) 
 แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศและการควบคุม ประเภท ลกัษณะ และการแพร่กระจายของสารมลพิษทาง
อากาศ อุตุนิยมวิทยามลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เทคนิคการเก็บและ
วิเคราะห์ตวัอย่างสารมลพิษทางอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 Sources of air pollution and their control; types, characteristics and dispersion of air pollutants; air pollution 
meteorology; effects of air pollution on human and environment; sampling and analytical techniques of air pollutants; air 
quality standards; regulations and policies relating to air pollution; air pollution control equipment  
 
820-516  กำรเปลีย่นแปลงของภูมอิำกำศและระบบนิเวศ 3((3)-0-6) 
 (Climate Change and Ecosystem)  
 ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ดา้นการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ สมดุลของพลงังานและการถ่ายเทรังสี ปฏิกิริยา
เรือนกระจกและสภาวะโลกร้อน สาเหตุธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศภูมิอากาศในอดีตกาลและการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศในอนาคต แบบจาลองภูมิอากาศ การประเมินการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีเกิดจากน้ามือ
มนุษย ์การถ่ายเท แหล่งกาเนิด และแหล่งสะสมก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกในระบบนิเวศ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตวัและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดข้องระบบนิเวศ 
 Overview of climate change science; energy balance and radiative transfer; greenhouse effect and global 
warming; natural causes of climate change; paleoclimate and future climate changes; climate model; assessment of 
climate change induced by anthropogenic causes; exchanges, sources and sinks of greenhouse gases in the ecosystem; 
impact of climate change on the ecosystem and biodiversity; adaptation and vulnerability of the ecosystem 
 
820-517  เคร่ืองมือวเิครำะห์ส ำหรับกำรประยุกต์ใช้ด้ำนส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 
 (Environmental Applications of Instrumental Analysis)  
 ทฤษฎีหลกัการ ส่วนประกอบและรายละเอียดของเคร่ืองมือ และการประยกุตว์ิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยสเปกโทร
เมตรีแบบดูดกลืนและแบบเปล่งแสง สเปกโทรเมตรีการเรืองแสงจากอะตอมและโมเลกุล ไอออนซีเลกทีฟอิเลกโทรโว
ลแทมเมตรี แก็สโครมาโทกราฟีและลิควิคโคมาโทกราฟีสมรรถนะสูง การประยุกต์การวิเคราะห์ทางส่ิงแวดลอ้มโดยใช้
เคร่ืองมือทางเคมีไฟฟ้ารวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ 



 

 Instrumentation theories; principles descriptions and applications in environmental; analytical methods based 
on absorption and emission spectrometry, atomic and molecular photoluminescence spectrometry, ion-selective electrode, 
voltammetry, high resolution gas-chromatography, high performance liquid chromatography and thermal analysis; 
applications of instrumental methods in electrochemistry and related techniques 
 
820-518 กำรบูรณำกำรกำรจดักำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง   3((2)-2-5) 
 (Integrated Marine and Coastal Resources Management) 
 หลกัการใชป้ระโยชน์  รักษา อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื โดยการบริหารจดัการแบบ
บูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Principles of marine and coastal resources utilization by integrating ecosystem services dimension; sustainable 
marine and coastal resource development and management; impact dimensions of pollution and wastes on marine and 
coastal resources with the emphasis on community participation in marine and coastal resources management  
 
820-519 กำรฟ้ืนพลงัของส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 
 (Environmental Regeneration) 
 การฟ้ืนพลงัของส่ิงแวดลอ้มหรือการเยียวยาส่ิงแวดลอ้มท่ีเสียหายจากกิจกรรมของมนุษยใ์นยุคท่ีผ่านมา การ
ฟ้ืนฟูป่าและภูมิทศัน์ และการปกปักรักษาสตัวป่์าในระบบนิเวศธรรมชาติ การฟ้ืนฟแูม่น ้ า การฟ้ืนฟชูายหาด การผลิตอาหาร
อย่างย ัง่ยืนและการฟ้ืนฟูดิน การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในเมืองอย่างย ัง่ยืน ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคม สุขภาพ และ
การศึกษาจาก การฟ้ืนพลงัธรรมชาติหรือการเยยีวยาธรรมชาติ 
 Environmental regeneration due to the past human activities, forest and landscapes regeneration and protect 
wildlife in intact ecosystems, restoration of the river, beach regeneration; sustainable food production; remediation of soil  
degradation; sustainable regeneration in urban areas; socio-economic, health and, educational benefits of environmental 
regeneration 
 
820-520 นวตักรรมกำรศึกษำเพ่ืออนำคตทีย่ัง่ยืน  3((3)-0-6)
 (Innovative Education for Sustainable Future) 
 แนวคิด เทคนิค วธีิการ เคร่ืองมือเพื่อการจดักระบวนการและสร้างนวตักรรมการเรียนรู้เพ่ือความยัง่ยนื  การสร้าง
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม การสร้างกิจกรรมและการมีส่วนร่วมเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาส่ือการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา 
 Concepts, techniques, methods, tools for constructing innovative learning process on sustainable future; 
environmental awareness building; development of environmental activities and participations for environmental 
management; construction of educational materials for formal and informal educational system 
 
820-521 เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน        3((3)-0-6)
 (Sustainable Development Goals (SDGs)) 
 แนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในระดบัต่างๆ (ทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และนานาชาติ) จุดก าเนิด เป้าหมาย และความ
ทา้ทายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื กรอบของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ความเช่ือมโยงของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป้าหมาย
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 



 

 Concepts of sustainable development at different geographical scales (local, national and international); 
Origin, goals and challenges of sustainable development; framework of sustainable development goals (SDGs); 
Interconnection among SDGs; SDGs and environmental management 
 
820-522  แนวคดิทำงนิเวศเพ่ือประโยชน์ของสรรพส่ิงเป็นกจิทีห่นึ่ง           3((3)-0-6)
 (Ecological Thinking Benefit for All Kinds)  
 การตระหนักและต่ืนรู้ถึงคุณค่าเชิงนิเวศ แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึกการให้คุณค่ากบัสรรพส่ิงการด าเนินชีวิตท่ี
กลมกลืนกบัระบบของธรรมชาติและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสรรพส่ิงรอยเทา้เชิงนิเวศของกิจกรรมส่วนบุคคลและองคก์ร
การรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบเชิงนิเวศการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้างประโยชน์ของสรรพส่ิงเป็นกิจท่ีหน่ึง 
 Reawakening and awareness of ecological value; Deep Ecology; Intrinsic value of all kinds; Harmonious 
living with ecosystem and nature for the benefit of all kinds; Ecological footprints of individual and organization; 
Responsible behavior and decisions with ecological impact in mind; Using creative mind to organize activities that benefit 
for all kinds 
 
820-523       กฎหมำยส่ิงแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน  3((3)-0-6)     
      (Environmental Law and Human Rights)  
 กฎหมายและมาตรการเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มการควบคุม ป้องกนัและบ าบัด
มลพิษ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคของการบงัคบัใชก้ฎหมาย และมาตรการ และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีทาง
กฎหมายสิทธิมนุษยชน ในฐานะปัจเจกชนและชุมชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี หรือสิทธิทาง
ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิด ค าประกาศและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ เช่ือมโยงกบับริบทของสังคมไทย ทั้ งนโยบาย มาตรการ 
กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย 
 Laws and measure concerned with natural resources and environment; pollution prevention, control and 
remediation; problems and limitations in enforcing laws and measures; as well as implementing agencies or organizations; 
Human rights as an individual and community to protect the environment and to live in good environment socalled 
environmental rights, concept, declaration and international agreements pertaining to Thai society, including policy, 
measures, legislation and related organizations in Thailand  
 
820-524    กำรปรับตวัของชุมชนต่อกำรเปลีย่นแปลงส่ิงแวดล้อมโลก 3((3)-0-6) 
 (Community Adaptation to Global Environmental Change) 
 การศึกษาชุมชนโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ความเส่ียงและความเปราะบางของชุมชนในมิติ
กายภาพและสังคม ร่วมกบัแนวทางวิชาการและความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม
โลก และการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้งการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการปรับตวั (adaptive capacities) 
ของชุมชน การร่วมร่างนโยบายและแผนในการปรับตวัของชุมชน ระหว่างแกนน าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานต่าง ๆ และสถาบนัวชิาการ 
 Community study by participation process; risk profile and vulnerability assessment together with academic 
methods and local wisdom to cope with global environmental change and socio-economic change; dnalysis of adaptive 



 

capacities of community; development of policy and plan in community adaptation among community leaders, local 
governance and academic institute.  
 
820-525   ชุดวชิำกำรพฒันำเมืองและชุมชนสีเขียว  9((4)-15-8) 
                    (Module: Green City and Community Development)    
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัชุมชนการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน การเจริญเติบโตของเมือง สถานการณ์เมืองของ
โลก ปัญหาเมืองและส่ิงแวดลอ้มเมือง แนวคิดในการจดัการชุมชนและเมืองอยา่งย ัง่ยนื นโยบายสาธารณะในการพฒันาเมือง 
นวตักรรมในการจดัการชุมชนและเมืองทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ การจดัท าแผนผงัภูมินิเวศ 
 Concept and principle for sustainable community development; urband development; global urban situation; 
urban problem and environment; concept for sustainable community and urban management; public policy for urban 
development; innovation for community and urban management in Thailand and global; eco  geomap development 
 
820-530  กำรออกแบบนวตักรรมและธุรกจิเพ่ือควำมยัง่ยืน   3((3)-0-6)  
 (Design Innovation and Business for Sustainability)     
 ทิศทางและอนาคตการออกแบบท่ีย ัง่ยืน นวตักรรมและวธีิการออกแบบ การคิดเชิงออกแบบ การมองอนาคตเชิง
ยทุธศาสตร์ ผลิตภณัฑสี์เขียว (แนวคิด วสัดุ การออกแบบและบรรจุภณัฑ)์ การเป็นผูป้ระกอบการสีเขียว (โมเดลธุรกิจดิจิทลั 
การวางแผนและการร่วมทุน การตลาดดิจิทลั การใชเ้ทคโนโลยีในการเงินและการลงทุนเพ่ือ การเร่ิมตน้ธุรกิจสีเขียว) การ
จดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา วทิยาศาสตร์ขอ้มูลและเคร่ืองมือทางดิจิทลั 
 Sustainable design futures, trends, innovations and strategy; design thinking and strategic foresight; green 
products (concepts, materials, design, packaging); green entrepreneurship (digital business model; planning and new 
ventures; digital marketing; financial techniques for green startup)’ intellectual properties management; data sciences and 
digital tools 
 
820-531  ผู้ประกอบกำรและกจิกำรเพ่ือสังคมเพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม      3((3)-0-6) 
 (Entrepreneurship and Social Enterprise for Environmental Management) 
 ความหมาย หลกัการและแนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบกิจการทางสังคมโครงสร้างทางธุรกิจ 
กระบวนการและกลยุทธในการเป็นผูป้ระกอบการและและผู ้ประกอบกิจการทางสังคม คุณลักษณะและทักษะของ
ผู ้ประกอบการท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านส่ิงแวดล้อม การเตรียมแผนธุรกิจส าหรับ
ผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบกิจการสงัคม การเงินส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบกิจการทางสงัคม 
 Meaning, principle and concepts of entrepreneurship and social entrepreneurship; Business structure, process 
and strategy used by entrepreneur and social entrepreneur; Entrepreneurial attributes, traits and skills for success; 
Environmental business opportunity identification; Business plan preparation; Entrepreneurial finance 
 
820-532 รูปแบบธุรกจิและกำรเปลีย่นผ่ำนสู่ยุคดจิทิลัเพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม   3((3)-0-6) 
 (Business Modeling and Digital Transformation for Environmental Management) 
 หลักการ แนวคิดและกรอบของโมเดลธุรกิจเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ โมเดลธุรกิจดิจิทัล โมเดลธุรกิจ
ส่ิงแวดลอ้ม และโมเดลธุรกิจนวตักรรมเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้มการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกเน่ืองจากการเปล่ียน



 

ผา่นสู่ยคุดิจิทลั บทบาทของเทคโนโลยตี่อเศรษฐกิจ องคป์ระกอบของระบบนิเวศธุรกิจดิจิทลัการพฒันาของเศรษฐกิจดิจิทลั 
ความทา้ทายจากการเปล่ียนผา่นสู่ยคุดิจิทลั โอกาสและการน าไปใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 Principle, concept and framework of business model as key concept of strategic management; digital business 
model, environmental business model and innovative business model for environmental management; changes in world 
economy due to rapid digital transformation; roles of technology revolution in economy; components of digital economy’s 
ecosystem; development of digital economy; challenges arising from global digital transformation; future opportunities 
and implications on environmental management 
 
820-533  ส่ือและกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม        3((3)-0-6) 
 (Media and Communication for Environmental Management) 
 หลกัการโฆษณา ส่ือสารมวลชน ข่าวและสังคม การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารทางไกล และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ก การท าส่ือและการส่ือสารส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์เพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 Principles of advertising, journalism, media and society, public relations, telecommunication and social 
networks; Media and communication for environmental management; science communication for environmental 
management 
 
820-534  กำรตลำดและกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ตรำสินค้ำเพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม   3((3)-0-6) 
 (Marketing and Branding for Environmental Management) 
 หลกัการตลาดและการสร้างและการจดัการภาพลกัษณ์ตราสินคา้เพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การเล่าเร่ืองราวและ
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า การสร้างความเป็นนานาชาติให้ตราสินคา้การรับรู้ของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมผูบ้ริโภคการท า
แผนการตลาด เคร่ืองมือทางการตลาดและกลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ 
 Principles of marketing, branding and brand management for environmental management; Storytelling and 
branding; Internationalization of brands; Consumer perception and behavior; Marketing plan; Tools for marketing and 
branding strategy; Brand equity 
 
820-535    ชุดวชิำธุรกจิสีเขียวและกำรออกแบบเพ่ือส่ิงแวดล้อม 9((4)-15-8)    
                  (Module: Green Business and Design for Environment)  
 แนวคิดเก่ียวกบัระบบธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืน ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบนิเวศนวตักรรม  
การจดัการห่วงโซ่อุปทานอยา่งย ัง่ยนื การศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจ ทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิบตัร หลกัการพฒันา
ออกแบบและผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม เทคนิคและวิธีการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การส ารวจความ
ตอ้งการลูกคา้ โมเดลการเงินอยา่งย ัง่ยนื การจดัการโครงการ การท าการตลาดและการเงิน 
 Concepts of natural system, sustainability and circular economy; concept of innovation ecosysgtem; 
sustainable supply management; feasibility analysis; intellectual property and patent; principle for product design for 
environment; technique and method for creativity and innovation development; customer needs survey; sustainable 
finance model; project management; marketing and finance  
 
 
 



 

820-540 วทิยำศำสตร์ข้อมูลและแบบจ ำลองเพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 
 (Data Science and Model for Environmental Management) 
 ความรู้เบ้ืองตน้ของวิทยาศาสตร์ขอ้มูล, การส ารวจขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การแสดงขอ้มูลเป็นภาพ เทคนิคการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลจ านวนมาก และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การสร้างแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 Introduction to data science, Data exploration, data management, data visualization, data mining and data 
science technique, computer programming, statistics, mathematical modelling and applications for environmental 
management 
 
820-541 อนิเตอร์เนตในทุกส่ิงในกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 
 (Internet of Things (IoT) in Environmental Management) 
 ความรู้เบ้ืองตน้ของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง แนวคิด มาตรฐาน และองค์ประกอบของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง การ
ออกแบบระบบอินเตอร์เนตในทุกส่ิง วิธีการของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง การประยุกต์ใชอิ้นเตอร์เนตในทุกส่ิงส าหรับการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 Introduction to IoT; Concepts, standards and components of IoT; Design of IoT systems; IoT protocols; IoT 
applications for environmental management 
 
820-542  นวตักรรมกำรจดักำรน ำ้อย่ำงยัง่ยืน  3((3)-0-6)
 (Sustainable Innovative Water Management)  
 แนวคิดและนวตักรรมการจดัการน ้ าในอยา่งย ัง่ยืน อุทกวิทยาในเขตเมือง กระบวนการทางชลศาสตร์น ้ าผิวดิน 
การระบายน ้ า มลพิษทางน ้ า การจัดการน ้ าฝน ระบบประปาการจัดการน ้ าเสีย การจัดการน ้ าเสียแบบกระจายศูนย ์
กระบวนการบ าบดัน ้ าฝนการใชแ้ละการน าน ้ าใชใ้นครัวเรือนและชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชน์ ความยืดหยุน่ของโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางน ้ าต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
 Sustainable and innovative water management concept; urban hydrology, stormwater runoff Hydraulic 
processes in surface water; drainage, water pollution, water supply; sewage management; decentralized wastewater 
management; sustainable stormwater management, residential and community water use; reuse climate resilience of urban 
water infrastructure  
 
820-543 นวตักรรมกำรจดักำรของเสียและกำรใช้ประโยชน์  3((3)-0-6)  
 (Innovative Waste Management and Utilization) 
 หลกัการ เทคนิคและวิธีการทางดา้นวิศวกรรมและชีวเคมี และนวตักรรมในการน าของเสียมาใชป้ระโยชน์จาก
น าน ้ าเสีย กากตะกอน หรือขยะมูลฝอย เทคโนโลยกีารผลิตพลงังานจากของเสียแบบต่างๆ การน าของเสียกลบัมาใชท้ดแทน
ทรัพยากรท่ีมีจากดั ประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม ตลอดจนการวิเคราะห์ความเป็นไปไดจ้าก
การน าของเสียมาใชป้ระโยชน์ 
 Engineering and biochemical concepts, technique, methodology and innovation in waste recovery and 
utilization from water, wastewater, sludge, and solid waste; waste to energy technology, waste removal and recovery for 
limited natural resources, their environmental benefits and impacts on human health, environment, and social, feasibility 
study on waste recovery and recycling  



 

820-544 นวตักรรมกำรจดักำรน ำ้เสีย: กำรบ ำบัดและกำรน ำกลบัมำใช้ 3((3)-0-6)
 (Innovative Wastewater Management: Treatment and Recovery)  
 ทฤษฎีเบ้ืองตน้และนวตักรรมเก่ียวกับการบ าบัดน ้ าเสียจากแหล่งต่างๆ กระบวนการทางกายภาพเคมี และ
ชีววิทยา ท่ีใชใ้นการบ าบดัน ้ าเสียและการก าจดักากตะกอน มาตรฐาน ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้ า
เสียและน ้ าท้ิง รวมถึงการน าน ้ ากลบัมาใชใ้หม่ 
 Basic theories and innovations regarding treatment of wastewater from various sources; physical-chemical-
biological processes in sludge and wastewater treatment; standards and related regulations for wastewater treatment 
system and wastewater discharge including water recovery 
 
820-545  เทคโนโลยเีช้ือเพลงิชีวภำพ 3((3)-0-6)  
 (Biofuel Technology) 
 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก วฏัจกัรของพลงังานชีวภาพ การพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ ศกัยภาพของชีวมวล เช่น 
วสัดุเศษเหลือจากการเกษตร ผลพลอยไดส้ัตวแ์ละของเสียจากอุตสาหกรรมชนิดของเช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น ไบโอเอธานอล
ไบโอดีเซล ไบโอมีเทน และไบโอไฮโดรเจน ตลาดของเช้ือเพลิงชีวภาพ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ต่อเช้ือเพลิงชีวภาพ 
 Greenhouse gas mitigation, biofuel life cycle, development of biofuel, potential of biomass such as agricultural 
residues; animal by-products and industrial waste, type of biofuels such as bioethanol; biodiesel; biomethane and 
biohydrogen, supply; markets of biofuel, law, economic and environmental impacts of biofuels  
 
820-546   พอลเิมอร์และส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6)  
 (Polymers and The Environment)  
 ความรู้พ้ืนฐานทางพอลิเมอร์ ประเภท คุณสมบัติ และการประยุกต์ใช้งานเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ-เคมีของพอลิเมอร์ ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการใชว้สัดุพอลิเมอร์ประเภทพลาสติก
และยาง ความเสถียรต่อส่ิงแวดลอ้มของพอลิเมอร์การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การเลือกใชแ้นวทางและเทคโนโลยีใน
การจดัการผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์พอลิเมอร์ท่ีมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและพอลิเมอร์ท่ียอ่ยสลายได ้
 Basic principles of polymers, classification, properties and application; instrument and techniques used for 
physicochemical analysis of polymers; environmental impact of polymers especially plastic and rubber; environmental 
stability of polymers; reducing the environmental impact; the choice of approach and technology for polymer product 
management; environmental friendly polymers and biodegradable polymers  
 
820-547      ชุดวชิำกำรจดักำรมลพษิโรงงำน  9((4)-15 -8)     
  (Module: Industrial Pollution Management) 
 สถานการณ์มลพิษส่ิงแวดล้อมและกฎหมายส่ิงแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม           
(น ้ า อากาศ กากอุตสาหกรรม) การลดมลพิษจากแหล่งก าเนิด เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยกีารก าจดัมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิคการควบคุมระบบก าจดัมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม การประเมินและจดัการความเส่ียงมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 Situation of environmental pollution; environmental laws for industrial pollution management (water, air and 
industrial waste); pollution reduction from source; analytical technique for industrial pollution; industrial waste removal 



 

technology; technique for industrial pollution removal system control; ISO; risk assessment and risk management for 
industrial pollution 
 
820–550 หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม 1         3((3)-0-6) 
 (Special Topics in Environmental Management I)   
 ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจุบนั 
 Current interests concerning natural resources and environment  
 
820–551 หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม 2  3((3)-0-6) 
 (Special Topics in Environmental Management II)  
 ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจุบนั 
 Current interests concerning natural resources and environment  
 
820–800  วทิยำนิพนธ์  24(0-72-0)  
 (Thesis)  
 ศึกษาคน้ควา้วจิยัในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม น าเสนอรายงานการวจิยัในลกัษณะขอ้เขียน โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า 
 Research in environmental management; writing reports under supervision of thesis advisors  
 
820–801  วทิยำนิพนธ์  36(0-108-0)  
 (Thesis)  
 ศึกษาคน้ควา้วจิยัในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม น าเสนอรายงานการวจิยัในลกัษณะขอ้เขียน โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า 
 Research in environmental management; writing reports under supervision of thesis advisors  
 
820–802  สำรนิพนธ์   6(0-18-0) 
 (Minor-Thesis) 
 ศึกษาคน้ควา้วจิยัในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้ม น าเสนอรายงานการวจิยัในลกัษณะขอ้เขียน โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า 
 Research in environmental management; writing reports under supervision of thesis advisors  
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