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ปรัชญาของหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรสหวทิยาการท่ีมุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัสูงทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
มีความสามารถทางการวิจยัเชิงบูรณาการในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ พฒันางานวิจยัไปเป็นนวตักรรมหรือการน าไปใช้
ประโยชน์ท่ีตอบโจทยอุ์ตสาหกรรม สังคม หรือชุมชนอยา่งแทจ้ริง และเป็นนกัวิจยัท่ีสามารถวางแผน ด าเนินงานวิจยัดว้ย
ตนเองและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัสากล 
ควบคู่ไปกบัการมีจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ทางหลกัสูตรมุ่งเน้น
พฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้นเพื่อให้พร้อมอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข และปรับตวัไดดี้ตาม
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยยดึหลกัการ Outcome-based Education (OBE) ซ่ึงพฒันาผูเ้รียนโดยให้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรู้ พฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียน 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ช้ีน าสังคมอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
PLO 2 บูรณาการศาสตร์ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ดา้นสังคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐศาสตร์และ
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวิทยาศาสตร์ขอ้มูลและวศิวกรรม ในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื 
PLO 3 บริหารจดัการโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื 
PLO 4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคดักรองและสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
PLO 5 ส่ือสารและน าเสนอทางวิชาการเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถกูตอ้งและตรงประเดน็ 



 
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                      48 และ 72 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบงัคบั ส าหรับนักศึกษา แผน 2.1     9   หน่วยกติ 
820–601      วธีิวทิยาการวจิยัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสัมมนา      3((3)-0-6) 
 (Research Methodology for Environmental Management and Seminar) 
820–602       การจดัการส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง                                                     3((3)-0-6) 
 (Advanced Environmental Management)        
820–603       นโยบายสาธารณะดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                3((3)-0-6) 

     (Environmental Public Policy and Sustainable Development Goals) 

     หมวดวิชาบังคบั ส าหรับนักศึกษา แผน 2.2         15   หน่วยกติ 
820–501  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม     3((3)-0-6) 
  (Environmental Impact Assessment)      
820-503  การจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบองคร์วมในยคุดิจิทลั     3((3)-0-6) 
  (Holistic Environmental Management in Digital Era)  
820–601     วิธีวิทยาการวิจยัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสัมมนา     3((3)-0-6) 
  (Research Methodology for Environmental Management and Seminar) 
820–602     การจดัการส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง                                                  3((3)-0-6) 
  (Advanced Environmental Management)        
820–603     นโยบายสาธารณะดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                3((3)-0-6) 
                   (Environmental Public Policy and Sustainable Development Goals)  
2. หมวดวิชาเลอืก   หน่วยกติ 
820-611    การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง       3((3)-0-6) 
 (Advanced Remote Sensing) 
820-612 การจดัการมูลฝอยและกากของเสียอนัตราย   3((3)-0-6) 
 (Solid and Hazardous Waste Management) 
820-613 การน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์   3((3)-0-6) 
 (Waste Recovery and Recycling) 
820-614  ผลิตภาพทางทะเลและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ   3((3)-0-6) 
 (Marine Productivity and Climate Change)  
820-615  การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและระบบนิเวศ   3((3)-0-6)
 (Climate Change and Ecosystem)  
820-616     ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์เพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   3((3)-0-6) 
 (Geographic Information System for Environmental Management) 
820-621     เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื           3((3)-0-6) 
 (Sustainable Development Goals (SDGs)) 
 



820-622    เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว     3((3)-0-6) 
 (Bio-Circular-Green Economy)   
820-623     การประเมินผลกระทบสุขภาพ                                               3((3)-0-6)  
                   (Health Impact Assessment) 
820-624     การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ      3((3)-0-6)  
                   (Health Risk Assessment)  
820-631  เศรษฐศาสตร์นิเวศและส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6)                
 (Ecological and Environmental Economics) 
820–632   กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชน    3((3)-0-6)        
                  (Environmental Law and Human Rights) 
820-641  วทิยาศาสตร์ขอ้มูลและแบบจ าลองเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6) 
 (Data Science and Model for Environmental Management) 
820-642  อินเตอร์เนตในทุกส่ิงในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6) 
 (Internet of Things (IoT) in Environmental Management) 
820-643     นวตักรรมการจดัการมลพิษอยา่งย ัง่ยนื    3((3)-0-6) 
                   (Sustainable Innovative Pollution Management)        
820-644      นวตักรรมการจดัการคุณภาพอากาศอยา่งย ัง่ยนื     3((3)-0-6) 
                   (Sustainable Innovative Air Quality Management)  
820-645     ชุดวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื     9((4)-15-8)     
                   (Module: Environmental Management and Sustainable Development) 
820-646     ชุดวิชานวตักรรมเพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื    9((4)-15-8)     
  (Module: Innovation for Sustainable Environmental Management) 
820-651      กรณีอุบติัใหม่ทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม    3((3)-0-6)  
                   (Emerging Issues in Environmental Management)  
820-652      วิชาพิเศษทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม                             3((3)-0-6)  
                   (Special Studies in Environmental Management)  
    

3. หมวดวิชาวทิยานิพนธ์          หน่วยกติ 
820-900      วิทยานิพนธ์                                                        36(0-108-0) 
                    (Thesis)    
820-901      วิทยานิพนธ์                                                                        48(0-144-0) 
                    (Thesis) 
820-902      วิทยานิพนธ์                                                                    72(0-216-0) 
     (Thesis) 
 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร



                   แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 1.1 (วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกติ) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–901 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
 (Thesis)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–901 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
                  (Thesis)  

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–901 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
 (Thesis)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–901 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
                  (Thesis) 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–901 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
 (Thesis)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–901 วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
                  (Thesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 1.2 (วทิยานิพนธ์ 72 หน่วยกติ) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–902 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)
 (Thesis)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–902  วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
                 (Thesis) 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–902 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)
 (Thesis)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–902  วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
                 (Thesis) 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–902 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)
 (Thesis)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–902  วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
                 (Thesis) 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–902 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)
 (Thesis)  

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–902  วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
                 (Thesis) 



แบบ 2.1 (ศึกษารายวชิา 12 หน่วยกติ และท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกติ) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–601    วธีิวทิยาการวจิยัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสัมมนา   3((3)-0-6) 
                  (Research Methodology for Environmental Management and Seminar) 
820–602    การจดัการส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง                                   3((3)-0-6) 
                  (Advanced Environmental Management)        
820–900    วิทยานิพนธ์  1(0-3-0) 
                  (Thesis) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
820–603    นโยบายสาธารณะดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  3((3)-0-6) 
                  (Environmental Public Policy and Sustainable Development Goals) 
xxx – xxx วิชาเลือก  3((3)-0-6) 
 (Elective) 
   

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–900   วิทยานิพนธ์   8(0-24-0) 
                 (Thesis) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–900    วิทยานิพนธ์  8(0-24-0) 
                   (Thesis) 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–900   วิทยานิพนธ์   8(0-24-0) 
                 (Thesis) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–900    วิทยานิพนธ์  8(0-24-0) 
                   (Thesis) 

 
 
 
 
 



แบบ 2.2 (ศึกษารายวชิา 24 หน่วยกติ และท าวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกติ) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–501    การประเมินทางส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
                   (Environmental Impact Assessment)    
820–503    การจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบองคร์วมในยคุดิจิทลั 3((3)-0-6) 
                   (Holistic Environmental Management in Digital Era) 
820–601    วธีิวทิยาการวจิยัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสัมมนา   3((3)-0-6) 
                  (Research Methodology for Environmental Management and Seminar) 
820–602    การจดัการส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง                                   3((3)-0-6) 
                  (Advanced Environmental Management)        
820–901     วิทยานิพนธ์  1(0-3-0) 
                   (Thesis) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
820–603      นโยบายสาธารณะดา้นส่ิงแวดลอ้มและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  3((3)-0-6) 
                    (Environmental Public Policy and Sustainable Development Goals) 
xxx – xxx   วิชาเลือก  3((3)-0-6) 
   (Elective) 
xxx – xxx   วิชาเลือก  3((3)-0-6) 
   (Elective) 
xxx – xxx   วิชาเลือก  3((3)-0-6) 
                    (Elective) 
หรือเลือก  
xxx – xxx    ชุดวิชาxxx 9((4)-15-8)     
   (Module) 
   

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–901    วิทยานิพนธ์  7(0-21-0) 
                   (Thesis) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–901     วิทยานิพนธ์   8(0-24-0)                     
                    (Thesis) 
 
 
 



ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–901    วิทยานิพนธ์   8(0-24-0)                                         
                  (Thesis) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–901     วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0)                     
                    (Thesis) 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
820–901    วิทยานิพนธ์   8(0-24-0)                                         
                  (Thesis) 

ภาคการศึกษาที่ 2 
820–901     วิทยานิพนธ์ 8(0-24-0)                     
                    (Thesis) 
 
 
 

 



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 

ระดับปริญญาเอก สาขาวชิาการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 ช้ีน าสังคมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
PLO 1 ช้ีน ำสงัคมอยำ่งสร้ำงสรรคเ์พ่ือ
กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 

1) จดักำรเรียนกำรสอน และกำร
สอบวดัคุณสมบติั (Qualifying
Examination) ท่ีมุ่งเนน้กำรน ำเสนอ
รำยงำนกรณีศึกษำ หรือวพิำกย์
รำยงำนวจิยั เพื่อฝึกทกัษะ
ควำมสำมำรถเชิงวเิครำะห์
สงัเครำะห์ผลงำนวจิยั ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน
2) พฒันำระบบกำรคิดผำ่นกำรท ำ
วจิยัเพื่อพฒันำองคค์วำมรู้ และ
แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิกำรใหม่ ๆ อยำ่ง
สร้ำงสรรค์
3) พฒันำทกัษะกำรส่ือสำรและ
น ำเสนอทำงวชิำกำรอยำ่ง
สร้ำงสรรคแ์ละตระหนกัถึง
จรรยำบรรณทำงวชิำกำรผำ่นกำร
เรียนกำรสอนในรำยวชิำ กำรท ำ
วจิยั และกิจกรรมต่ำงๆ
4) จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงควำม
เป็นผูน้ ำ
5) จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และจิตสำธำรณะ ควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและระบบคิดดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม
6) สอดแทรกจรรยำบรรณทำง
วชิำกำรและคุณธรรมจริยธรรมใน
เน้ือหำท่ีสอน

1) ประเมินจำกพฤติกรรมระหวำ่ง
เรียนและสอบ และระหวำ่งกำรเขำ้
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
2) ประเมินพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ี
แสดงถึงควำมใส่ใจและจิต
สำธำรณะดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
3) ประเมินจำกผลสมัฤทธ์ิทำงกำร
เรียนในรำยวชิำต่ำงๆ
2) ประเมินจำกกำรน ำเสนอ
ควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำวจิยัเพ่ือ
วทิยำนิพนธ์
3) ประเมินจำกรำยงำนและกำร
น ำเสนอโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์ และ
กำรสอบป้องกนัวทิยำนิพนธ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 2 บูรณาการศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์
และกฎหมายส่ิงแวดล้อม และด้านวทิยาศาสตร์ข้อมูลและวศิวกรรม ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวตักรรมด้านการ
จดัการส่ิงแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืน 
PLO 2 บูรณำกำรศำสตร์ดำ้นวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ดำ้น
สงัคมศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ดำ้น
เศรษฐศำสตร์และกฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม 
และดำ้นวทิยำศำสตร์ขอ้มูลและ
วศิวกรรม ในกำรสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่
หรือนวตักรรมดำ้นกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือควำมยัง่ยนื 

1) เนน้กำรเรียนกำรกำรสอนท่ีเป็น 
active learning 
2) จดัใหมี้กำรเรียนรู้จำกประเด็น
ปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจริง 
หรือสถำนกำรณ์จริงท่ีเป็นปัจจุบนั 
และมีกำรน ำเสนอ อภิปรำย รวมทั้ง
ถ่ำยทอดควำมรู้ดว้ยกระบวนกำรท่ี
เหมำะสม 
3) กำรท ำวจิยัเพื่อวทิยำนิพนธ์ 

1) ประเมินจำกผลสมัฤทธ์ิทำงกำร
เรียนในรำยวชิำต่ำงๆ 
2) ประเมินจำกกำรน ำเสนอ
ควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำวจิยัเพ่ือ
วทิยำนิพนธ์ 
3) ประเมินจำกรำยงำนและกำร
น ำเสนอโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์ และ
กำรสอบป้องกนัวทิยำนิพนธ์ 

PLO 3 บริหารจดัการโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืน 

PLO 3 บริหำรจดักำรโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มเพ่ือควำมยัง่ยนื 

1) จดักระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ี
ฝึกทกัษะกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ ทั้ง
ในระดบับุคคล และกลุ่ม เช่นกำร
ท ำงำนกลุ่ม กำรวำงแผนงำน กำร
อภิปรำยกลุ่มและกำรท ำกรณีศึกษำ 
2) จดัใหมี้กำรเรียนรู้จำกประเด็น
ปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจริง 
หรือสถำนกำรณ์จริงท่ีเป็นปัจจุบนั 
และมีกำรน ำเสนอ อภิปรำย รวมทั้ง
ถ่ำยทอดควำมรู้ดว้ยกระบวนกำรท่ี
เหมำะสม 
3) กำรวจิยัเพื่อวทิยำนิพนธ์และกำร
น ำเสนอผลงำนวชิำกำรในรูปแบบ
ต่ำงๆ 

1) ประเมินจำกรำยงำนและกำร
น ำเสนอผลงำนของนกัศึกษำใน
รำยวชิำต่ำงๆ 
2) ประเมินจำกทกัษะกำรซกัถำม
และอภิปรำยระหวำ่งกำรเรียนรู้ทั้ง
ภำคทฤษฎีและปฏิบติั 
3) ประเมินจำกรำยงำนและกำร
น ำเสนอโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์ และ
กำรสอบป้องกนัวทิยำนิพนธ์ 

PLO 4 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการคดักรองและสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

PLO 4 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
คดักรองและสืบคน้ขอ้มูลเพื่อกำรเรียนรู้
อยำ่งต่อเน่ือง 

1) จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ี
เนน้กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม และตอ้งมี
กำรประสำนงำนหรือมีปฏิสมัพนัธ์
กบับุคคลอ่ืนทั้งภำยในและภำยนอก
องคก์ร 
2) จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะกำรใช้

1) ประเมินจำกทกัษะกำรเขียน
รำยงำนและกำรน ำเสนอผลงำน 
2) ประเมินจำกกำรทบทวน
วรรณกรรมในรำยงำนท่ีไดรั้บ
มอบหมำยในรำยวชิำต่ำงๆ โครงร่ำง
วทิยำนิพนธ์และรำยงำนวทิยำนิพนธ์ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

เทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำร
จดักำรขอ้มูล และกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลข 
3) เนน้พฒันำและฝึกทกัษะกำร
วเิครำะห์เชิงตวัเลขในกำรท ำวจิยั
เพื่อวทิยำนิพนธ์ 
4) จดักำรเรียนรู้ในรำยวชิำต่ำง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมผูเ้รียนใหส้ำมำรถ
เลือกใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม ทั้งกำร
คน้ควำ้ศึกษำ กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
เพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มแบบ
บูรณำกำร 

3) ประเมินจำกกำรเลือกใชห้ลกักำร
ทำงคณิตศำสตร์และสถิติเพื่ออธิบำย
และอภิปรำยผลงำนไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม 

PLO 5 ส่ือสารและน าเสนอทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษได้อย่างถูกต้องและตรงประเดน็ 

PLO 5 ส่ือสำรและน ำเสนอทำงวชิำกำร
เป็นภำษำองักฤษไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและตรง
ประเด็น 

1) จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ี
เนน้กำรฝึกทกัษะทำงภำษำองักฤษ 
ฟัง พดู อ่ำน เขียน ในระหวำ่ง
ผูเ้รียน ผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
2) จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ี
เนน้กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม และตอ้งมี
กำรประสำนงำนหรือมีปฏิสมัพนัธ์
กบับุคคลอ่ืนทั้งภำยในและภำยนอก
องคก์ร 

1) ประเมินจำกทกัษะกำรส่ือสำรทำง
ภำษำองักฤษในรำยวชิำและกิจกรรม
ต่ำงๆ 
2) สงัเกตพฤติกรรมและกำร
แสดงออกของนกัศึกษำขณะท ำ
กิจกรรม กำรน ำเสนอผลงำน 
3) ประเมินจำกประสิทธิภำพของ
ผลงำนจำกกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
 

 



 

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  

820-503  กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวมในยุคดจิทิลั 3((3)-0-6) 
(Holistic Environmental Management in Digital Era) 
แนวคิดดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืเชิงสหวทิยาการ เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม การควบคุมมลพิษ การผลิต

และบริโภคอยา่งย ัง่ยืน เทคโนโลยีนวตักรรมและอจัฉริยะส าหรับการจดัการมลพิษและของเสีย เทคโนโลยีนวตักรรมและ
อจัฉริยะและการออกแบบส าหรับการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยืน การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์  การสร้างใหม่ 
คิดใหม่ และนิยามใหม่ของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม การจัดการพฤติกรรม 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 

820–601  วธีิวทิยำกำรวจิยัด้ำนกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมและสัมมนำ    3((3)-0-6) 
(Research methodology for Environmental Management and Seminar) 
กระบวนการวจิยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การตั้งค  าถามวจิยัและสมมติฐาน การทบทวนเอกสาร การออกแบบวิจยัเชิง

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 
 
820–602   กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมขั้นสูง                                                  3((3)-0-6) 

 (Advanced Environmental Management)       
   พฒันาการและท่ีมาของกรอบแนวคิดดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม นิยามและทิศทางใหม่ของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
แนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนตามพระราชด าริ ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มสมยัใหม่
และมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน ส่ิงปกคลุมดิน การเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรน ้ าและบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์ลกัษณะของผลกระทบแบบต่อเน่ือง การ
เปล่ียนแปลงของระบบส่ิงแวดลอ้มในระดบัประเทศ ทวปี และระดบัโลก ระบบนิเวศสงัคมสมยัใหม่ ความจ าเป็นของวธีิการ
แบบองค์รวมและการบูรณาการรูปแบบใหม่ เคร่ืองมือและเทคนิคสมัยใหม่ แพลตฟอร์มโลกอนาคตและการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มโลก ความจ าเป็นของวิทยาศาสตร์เชิงนวตักรรม หลกัการของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม
และองคป์ระกอบ การใชข้อ้มูลช่วยตดัสินใจ ระบบเครือข่ายขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม การสร้างเครือข่าย การบริหารและจดัการ
ขอ้มูลและเครือข่ายส่ิงแวดลอ้ม การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม การวางแผนจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
แบบยัง่ยนือยา่งเป็นรูปธรรม โดยใชแ้บบจ าลองทางส่ิงแวดลอ้ม การประเมินศกัยภาพและการคาดการณ์ ส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนั
และอนาคตจริยธรรมและธรรมาภิบาล ความทา้ทายในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
 Rationale behind the evolving concepts of environmental management; redefinition and redirection of 
sustainable development; royal approach to sustainable natural resource and environmental management; Various 
phenomena that cause changes in land use and land cover changes of water and atmospheric resources from natural and 
antropogenic activities; continuous impact; national, continental and global change of environmental systems; modern 
environmental management system and related international standards; modern socio-ecological system; the need for 
holistic approach and reintegration; advanced tools and techniques; future earth platform and global environmental 
management; the need for frontier science and innovation; Principle of information systems; environmental information 
systems and its components; data source, data capture, data storage, data analysis, systems of decision support, 
information network, environmental networking; establishment of the network; administration and management of 
environmental network; applications of environmental information systems; sustainable resource management and 
planning through environmental modeling; assessment of potential of environment and forecast of future environment; 
ethics and governance; regional and global challenges 

 
 820–603    นโยบำยสำธำรณะด้ำนส่ิงแวดล้อมและเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน   3((3)-0-6) 

   (Environmental Public Policy and Sustainable Development Goals) 
   แนวคิดและกระบวนการนโยบายสาธารณะ นโยบายกับการจัดการส่ิงแวดล้อม ความท้าทายเชิงนโยบาย 

นโยบายส่ิงแวดล้อมตั้ งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน มนุษย์-สังคม-ส่ิงแวดล้อม                       
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) และหลักการการขบัเคล่ือน และหลกัการบริหารจัดการ
โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

   Concepts and process of public policy; public policy and environmental management; policy challenges; 
environmental policies from global-national- regional to local level; anthropocene and environment; environmental 
governance, SDGs and policy mobilization; environmental project management 



 

820-611   กำรรับรู้ระยะไกลขั้นสูง                                                                                                                   3((3)-0-6)  
                (Advanced Remote Sensing) 
 หลกัการของการรับรู้จากระยะไกลดว้ยช่วงคล่ืนต่างๆ และระบบน าทางดว้ยดาวเทียม ช่วงคล่ืนท่ีตามองเห็น ช่วง
คล่ืนไมโครเวฟ ประเภทของดาวเทียม การปรับแกเ้ชิงเรขาคณิต การเนน้ภาพ และการแปลงภาพ หลกัการจ าแนกขอ้มูลจาก
ดาวเทียมแบบควบคุมและไม่ควบคุม การตรวจสอบความถูกตอ้งในการจ าแนกขอ้มูล และการสกัดขอ้มูลจากภาพ  การ
ประยกุตใ์ชภ้าพถ่ายจากดาวเทียมในดา้นต่างๆ เช่น การตรวจติดตามทรัพยากรธรรมชาติและภยัพิบติั   
 Principles of remote sensing and global navigation satellite system (GNSS), optical remote sensing, microwave 
remote sensing; types of satellites; geometric image correction; image enhancement and image transformation; principles 
of supervised and unsupervised satellite imagery classification; accuracy assessment in classification and image 
extraction; application of satellite images such as monitoring natural resources and disaster 
 
820-612   กำรจดักำรมูลฝอยและกำกของเสียอนัตรำย               3((3)-0-6) 
                 (Solid and Hazardous Waste Management) 
 คุณลกัษณะของขยะชุมชนและกากของเสียอนัตราย แหล่งก าเนิด ชนิดและการเกิดขยะและของเสีย ผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม ระบบการจดัการของเสีย การคดัแยกขยะ ณ จุดก าเนิด การรวบรวม การ
ขนส่ง การบ าบดั และเทคโนโลยีการก าจดัของเสีย การติดตามตรวจสอบ การวางแผนการป้องกนัผลกระทบ รูปแบบและ
ยทุธศาสตร์การพฒันาการจดัการขยะและของเสียอนัตรายในปัจจุบนั ตลอดจนการประยกุต์ใชป้ระโยชน์จากของเสียตาม
หลกั 3Rs  

Characteristic of municipal and hazardous wastes, source and waste generation, impacts on human health, 
environment, socio-economics, waste management including waste separation, collection, transportation, treatment and 
disposal technology, inspection, monitoring, protection planning and development, solid and hazardous waste 
management development strategies and 3Rs waste applications 

 
820-613    กำรน ำของเสียกลบัมำใช้ประโยชน์            3((3)-0-6) 
                 (Waste Recovery and Recycling) 
 หลกัการ เทคนิคและวิธีการทางดา้นวิศวกรรมและชีวเคมีในการน าของเสียมาใชป้ระโยชน์จากน ้ า น ้ าเสีย กาก
ตะกอน  หรือขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการผลิตพลงังานจากของเสียแบบต่างๆ การน าของเสียกลบัมาใชท้ดแทนทรัพยากรท่ีมี
จ ากดั ประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม  ตลอดจนการวเิคราะห์ความเป็นไปไดจ้ากการน าของเสีย
มาใชป้ระโยชน์ 

Engineering and biochemical concepts, technique, and methodology 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 
 
820-614   ผลติภำพทำงทะเลและกำรเปลีย่นแปลงของภูมอิำกำศ          3((3)-0-6) 
  (Marine Productivity and Climate Change)  

ปัจจยัผลกัดนัท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างผลผลิตปฐมภูมิในระบบนิเวศทางทะเลท่ีส าคญั เช่นแพลงก์ตอนพืช ชายฝ่ังและ
เขตน ้ าข้ึนน ้ าลง สังคมหญา้ทะเล ป่าชายเลน สาหร่ายและปะการัง ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (การ



 

เพ่ิมข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ และการเพ่ิมข้ึนของระดบัน ้ าทะเล) ต่อการทางานและบริการ
ของระบบนิเวศทางทะเล บทบาทของผูผ้ลิตปฐมภูมิต่อระบบนิเวศความสามารถในการปรับตวัของส่ิงมีชีวิตทางทะเลและ
ระบบนิเวศทางทะเล เทคนิคต่างๆ ท่ีใชใ้นการวดัและติดตามผลิตภาพ และสุขภาพของระบบนิเวศ 

Drivers of primary production in essential marine ecosystems ( oceanic phytoplankton, coastal and intertidal, 
seagrass, mangrove, macroalgae and coral communities) , effects of climate change ( e.g.  rising atmospheric CO2 and 
temperature, see-level rise) on ecosystem functioning and services of marine environment; roles of primary producers in 
ecosystems; capacity of adaptation for species and ecosystems to a changing climate; a range of techniques used to 
monitor their production and health  
 
820-615   กำรเปลีย่นแปลงของภูมอิำกำศและระบบนิเวศ      3((3)-0-6) 
 (Climate Change and Ecosystem)  

ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ดา้นการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ สมดุลของพลงังานและการถ่ายเทรังสี ปฏิกิริยาเรือน
กระจกและสภาวะโลกร้อน สาเหตุธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศภูมิอากาศในอดีตกาลและ การเปล่ียนแปลง
ของภูมิอากาศในอนาคต แบบจ าลองภูมิอากาศ การประเมินการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีเกิดจากน ้ ามือมนุษย ์และภยั
พิบติั การถ่ายเท แหล่งก าเนิด และแหล่งสะสมก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกในระบบนิเวศ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศต่อระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศน ้ าจืด และระบบนิเวศทาง ทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตวั
และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดข้องระบบนิเวศ 

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 and disaster; exchanges, sources and sinks of greenhouse gases in the 
ecosystem; impact of climate change on the terrestrial, freshwater and marine ecosystems and biodiversity; adaptation and 
vulnerability of the ecosystems 
 
820-616    ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์เพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม     3((3)-0-6) 
                 (Geographic Information System for Environmental Management) 

 หลกัการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบน าทางดว้ยดาวเทียม แนวคิดเร่ืองการจดัการและการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทฤษฎีและเทคนิคในการน าเขา้ การวิเคราะห์และการจดัการขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 
ความแม่นย  าและขอ้ผิดพลาดของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี การจ าลอง การวเิคราะห์เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ 

Principles of geographic information system (GIS)  and global navigation satellite system (GNSS); 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 
 
820-621   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 
 
820–622    เศรษฐกจิชีวภำพ เศรษฐกจิหมุนเวยีน และเศรษฐกจิสีเขียว    3((3)-0-6) 

    (Bio-Circular-Green Economy)   
    หลกัการและความเป็นมาของระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ผลกระทบจาก

การด าเนินงานพฒันาเศรษฐกิจแบบกระแสหลกั ระบบนิเวศซ่ึงเป็นฐานส าคญัของการพฒันาและการสนับสนุนชีวิตใน
ระบบเศรษฐกิจ (บริการของระบบนิเวศ มูลค่า และการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือระบบนิเวศ) ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวยีนอนั
เป็นหนทางหน่ึงในการน าไปสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื (เศรษฐกิจท่ีสร้างคาร์บอนต ่า สร้างความเท่าเทียมแก่คนในสงัคม และ
สร้างความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ) ทฤษฎีและหลกัการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและการจดัการของเสีย (ทั้งใน
ขั้นตอนการผลิต การกระจายผลผลิต และการบริโภค) หลกัการและการออกแบบเพ่ือน ากลบัมาใชอี้ก การซ่อม การผลิตซ ้ า 
การใชซ้ ้ า การช่วยให้เกิดข้ึนใหม่ การฟ้ืนฟู การวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนท่ีประสบความส าเร็จ
เพ่ือถอดบทเรียนสู่การออกแบบในอนาคต  

   Bio-Circular-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) 

  
820-623   กำรประเมนิผลกระทบสุขภำพ                                            3((3)-0-6)  

 (Health Impact Assessment) 
 กระบวนการพฒันาและปฏิบติัตามนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การวเิคราะห์กระบวนการนโยบายเพื่อสุขภาพ 
ระบบการประเมินผลกระทบจากนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ รูปแบบการประเมินผลกระทบ
สุขภาพในเชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินความเส่ียงสุขภาพ รวมถึงกรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 
                   Public health policy development and implementation; public health policy process analysis; impact 
assessment system for policies, plans, projects and activities related to health; quantitative and qualitative methods in 
health impact assessment; health risk assessment; case studies in Thailand and foreign countries 
 
820-624    กำรประเมนิควำมเส่ียงต่อสุขภำพ   3((3)-0-6)  
                 (Health Risk Assessment) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มต่างๆ และสุขภาพ หลกัการและกระบวนการประเมินการรับสมัผสัและประเมิน 
ความเส่ียงต่อสุขภาพ ตลอดจนประเด็นอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ  
     Relationships between environment and health, principles of environmental and occupational exposure  
assessment as well as health risk assessment, procedures for environmental and occupational exposure assessment as well  
as health risk assessment, and other current hot issues related to health risk assessment 



 

  820-631  เศรษฐศำสตร์นิเวศและส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6)                
  (Ecological and Environmental Economics) 

   ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม คุณค่าความส าคัญของระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้มต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิควธีิการในการประเมินมูลค่าระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม การ
วเิคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นประเด็นส าคญัในปัจจุบนั 
บริการทางระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ นโยบาย มาตรการและกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น คาร์บอนเครดิต การจ่ายค่าตอบแทนบริการระบบนิเวศ เป็นตน้ 

  Relationship between economy and ecological and environmental systems; value and importance of ecosystem 
and environment to the economy; economic concept and theory; techniques for evaluating ecological system and 
environment; cost-benefit analysis; environmental economics and current issues, ecosystem services, climate change, 
biodiversity; economic policies, instruments and mechanic in environmental management such as carbon credit, payment 
for ecosystem service (PES) 
 
820–632    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  
 
820-641    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 

 
 
 
 



 

820-642   อนิเตอร์เนตในทุกส่ิงในกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม      3((3)-0-6) 
  (Internet of Things (IoT) in Environmental Management) 

 ความรู้เบ้ืองต้นของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง แนวคิด มาตรฐาน และองค์ประกอบของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง                 
การออกแบบระบบอินเตอร์เนตในทุกส่ิง วิธีการของอินเตอร์เนตในทุกส่ิง การประยุกต์ใชอิ้นเตอร์เนตในทุกส่ิงส าหรับ         
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 Introduction to IoT; Concepts, standards and components of IoT; Design of IoT systems; IoT protocols; IoT 
applications for environmental management 
 
820-643  นวตักรรมกำรจดักำรมลพษิอย่ำงยัง่ยืน      3((3)-0-6) 
                 (Sustainable Innovative Pollution Management)  

  สถานการณ์มลพิษส่ิงแวดลอ้มและกฎหมายส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการมลพิษ (มลพิษทางน ้ า อากาศ และของ
เสีย) การลดมลพิษจากแหล่งก าเนิด เทคนิคการวเิคราะห์มลพิษ การก าจดัมลพิษ เทคนิคการควบคุมระบบก าจดัมลพิษ ระบบ
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การประเมินและจดัการความเส่ียงมลพิษ การออกแบบนวตักรรม การจดัการนวตักรรม 
การใชน้วตักรรมเพื่อการจดัการมลพิษ  
    Situation of environmental pollution; environmental laws (water, air and solid waste); pollution reduction from 
source; analytical technique for pollution; waste removal technology; technique for pollution removal system control; risk 
assessment and risk management; innovation design; innovation management; use of innovation for pollution 
management 
 
820-644    นวตักรรมกำรจดักำรคุณภำพอำกำศอย่ำงยัง่ยืน      3((3)-0-6) 
                 (Sustainable Innovative Air Quality Management)  
   ภาพรวมของการจัดการคุณภาพอากาศในปัจจุบันทั้ งในระดับท้องถ่ิน ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 
แหล่งก าเนิดและผลกระทบโดยเช่ือมโยงถึงปัญหามลพิษอากาศดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อภาวะเรือนกระจกและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยใชห้ลกัพ้ืนฐานของอุตุนิยมวทิยาและการแพร่กระจายของสารมลพิษ หลกัการตรวจวดัและติดตาม และ
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายดาวเทียมในการจดัการคุณภาพอากาศอยา่งย ัง่ยนื  
   Overview of air quality management, including local, countries, region and global scale; sources and impacts 
on the greenhouse effect and climate change; basic meteorology and air pollutants dispersion; measuring and monitoring 
methodology; application of geographic information system (GIS) and satellite image to air quality management  
 
820-645    ชุดวชิำกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมและกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน      9((4)-15 -8)     
                  (Module: Environmental Management and Sustainable Development) 

   แนวคิดและกรณีศึกษาของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบติัของการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มแบบองคร์งม การปฏิบติัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศและการอนุรักษ ์ประเด็นส่ิงแวดลอ้มและการ
ส่ือสาร การจัดการข้อมูลและนวตักรรมเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อม กฏหมายและนโยบายสาธารณะด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
    Concepts and case studies of sustainable development; sustainable development goals; concepts, theories and 
practics of sustainable environmental management; environmental management in practice; natural ecosystems and 



 

conservation; environmental issues and communication; data management and innovation for sustainable environmental 
management; environmental laws and public policy 
 
820-646    ชุดวชิำนวตักรรมเพ่ือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมยัง่ยืน   9((4)-15-8)     

  (Module: Innovation for Sustainable Environmental Management) 
   แนวคิดเก่ียวกบัระบบธรรมชาติ การจดัการส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว การจดัการห่วงโซ่อุปทานอยา่งย ัง่ยนื ระบบนิเวศนวตักรรม โมเดลธุรกิจและนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืน 
การตลาดสีเขียว ผลิตภณัฑ์สีเขียว การออกแบบนวตักรรมและผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม การจดัการนวตักรรมและธุรกิจ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิบตัร หลกัการพฒันาออกแบบและผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
    Concepts of natural system, environmental management and sustainability; circular economy; green supply 
chain; innovation ecosystem; sustainable innovation business model; green marketing; green product; innovation and 
product design for environment; innovation and business management;  intellectual properties and patent   
 
820-651     กรณีอุบัตใิหม่ทำงกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม                                    3((3)-0-6) 
                  (Emerging Issues in Environmental Management)  
   ประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหม่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   New occurring issues concerning natural resources and environment 
 
820-652     วชิำพเิศษทำงกำรจดักำรส่ิงแวดล้อม                                 3((3)-0-6) 
                  (Special Studies in Environmental Management)  
   ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                 Current interests concerning natural resources and environment 
 
820-900    วทิยำนิพนธ์                      36(0-108-0) 
                   (Thesis) 
                  การวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การวางแผน การเขียนและการน าเสนอผลการวิจยั 
ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
    Research into new bodies of knowledge in environmental management; planning, writing and reporting 
research findings, all under supervision of thesis advisers 
 
820-901   วทิยำนิพนธ์                                                48(0-144-0) 
   (Thesis) 
                 การวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การวางแผน การเขียนและการน าเสนอผลการวิจยั 
ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                  Research into new bodies of knowledge in environmental management; planning, writing and reporting 
research findings, all under supervision of thesis advisers 
 
 



 

 820-902     วทิยำนิพนธ์                           72(0-216-0) 
                    (Thesis) 
     การวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การวางแผน การเขียนและการน าเสนอผลการวิจยั 
ภายใตก้ารดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
    Research into new bodies of knowledge in environmental management; planning, writing and reporting 
research findings, all under supervision of thesis advisers 
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