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สพ 4000 พื้นฐำนส ำหรับบัณฑิตศึกษำ  3 หน่วยกิต 

ND 4000      Foundation for Graduate Studies  3 Credits 

 แนะน ำกำรเมืองและกำรปกครอง เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหำร 
จริยธรรมทำงวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลิกภำพ สุขภำพกำย สุขภำพจิต รั ฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร กำรเขียนรำยงำนทำงวิชำกำร และเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรพัฒนำ 
 An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society, codes of 
ethics for executives and academics, personality development, physical and mental health, 
the Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai for communication, academic report writing, 
and sufficiency economy and development. 
 

ภส 4001  กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษส ำหรับบัณฑิตศึกษำ  3 หน่วยกิต 
LC 4001      Reading Skills Development in English for Graduate Studies  3 Credits 

 เสริมสร้ำงควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนไวยำกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน เช่น กำรศึกษำของ
ประโยค กำรหำแกนหลักและส่วนขยำยของประโยคเพ่ือน ำไปสู่กำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะกำรอ่ำนงำนเขียน
ทำงวิชำกำร เช่น ต ำรำ บทควำมวิชำกำร โดยเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเพ่ือจับใจควำมส ำคัญ เพ่ือ 
หำข้อสรุป กำรตีควำมประโยค กำรเดำควำมหมำยของค ำศัพท์จำกบริบทกำรอ่ำนแบบข้ำมเพ่ือหำข้อมูลเฉพำะ 
กำรหำควำมสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้ำในงำนเขียนและกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ 
 This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure such as 
sentence types, core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop 
their English reading skills necessary for academic texts and research papers. Emphasis is 
placed on developing students’ skills in reading for main ideas, drawing conclusions and 
making inferences, using context clues to arrive at the meanings of unknown words, skimming 
and scanning, and developing their discourse competence, including critical reading skills. 
 

ภส 4002      กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำร  3 หน่วยกิต 
LC 4002      Integrated English Language Skills Development  3 Credits 

 เนื้อหำและกิจกรรมเน้นกำรบูรณำกำรทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน
เชิงวิชำกำรเบื้องต้น 
 Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, 
speaking, reading and writing with particular emphasis on academic writing at the introductory 
lev 
 
 
 
 



ภส 4011      กำรซ่อมเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษส ำหรับบัณฑิตศึกษำ  3 หน่วยกิต 
LC 4011      Remedial Reading Skills Development in English for Graduate 

Studies 
3 Credits 

 ฝึกทักษะและกลยุทธ์กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำรที่นักศึกษำได้ศึกษำมำก่อนแล้วในวิชำ  
ภส 4001 กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษส ำหรับบัณฑิตศึกษำ เพ่ิมเติม ทั้ งนี้ นักศึกษำจะได้รับ 
กำรฝึกฝนในลักษณะเฉพำะบุคคลมำกข้ึน 
 The course is intended to provide additional practices in the reading skills and 
strategies covered in LC 4001. Students receive individualized attention to enhance their 
reading skills for academic purposes. 
 

ภส 4012    กำรซ่อมเสริมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำร 3 หน่วยกิต 
LC 4012     Remedial Integrated English Language Skills Development        3 Credits 

 ฝึกทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนเพ่ิมเติม และซ่อมเสริมทักษะดังกล่ำวส ำหรับ
นักศึกษำที่ยังบกพร่องในกำรเรียนวิชำ ภส 4002 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำรเพ่ือปรับปรุง
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ด้วยกำรสอนฝึกในลักษณะเฉพำะบุคคล 
 This course is intended to provide additional practice in the for skills-listening, speaking, 
reading and writing strategies covered in LC 4002. Students receive individualized attention to 
enhance their communication skills in English. 
 
  ข. หมวดวิชำหลัก 

จส 6001 จริยธรรม อุดมกำรณ์ และกำรคิดเชิงระบบด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 6001 Environmental  Ethics, Ideologies, and Systematic Thinking 3 Credits 

 ส ำนึกสิ่งแวดล้อม กำรปฏิวัติสิ่งแวดล้อม วำทกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อุดมกำรณ์ ปรัชญำ จริยธรรม
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองจำกกำรพัฒนำ วำทกรรมกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ
แบบทำงเลือก กำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดกำรพัฒนำและเทคโนโลยีตำมยุคสมัย กำรคิดวิเครำะห์และกำรคิดเชิง
ระบบด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ รวมทั้งกรณีศึกษำต่ำง ๆ  
 Environmental awareness; environmental evolution; environmental discourses; 
ideologies, philosophies and ethics in environment; economic, social and political impacts 
from development; development discourses; alternative developments; the alteration of 
concepts on development and technology throughout various epochs; environmental critical 
thinking and systematic thinking; sustainable development; sufficiency economy philosophy 
and Royal Development Project, and cases studies. 
 
 
 
 
 



จส 6002 สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยำ และเทคโนโลยีกำรจัดกำร 3 หน่วยกิต 

EM 6002 Environment, Ecology and Management Technology  3 Credits 

 ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยำ ครอบคลุมนิยำม ทฤษฎี หลักกำร 
ศัพท์เทคนิคที่ควรทรำบ พำรำมิเตอร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนิเวศวิทยำกับกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ 
สำเหตุ แนวทำงป้องกันแก้ไขและกำรจัดกำร ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ปัญหำมลพิษต่ำงๆ และ
แนวทำงกำรบรรเทำปัญหำและกำรปรับตัว เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษำปัญหำสิ่งแวดล้อม ปัญหำมลพิษ และกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ  ผลกระทบที่
เกิดข้ึนและแนวทำงในจัดกำร ส ำหรับประชำกรมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในชีวมณฑลของโลก 
 Fundamental knowledge about environment and ecology which covering theoretical 
principles and defined technical terms; environmental parameters; linkage between ecology 
and environmental management; knowledge necessary to understand the environmental and 
natural resources problems in small and large scales; causes and solutions; climate change 
issues, pollution, mitigation and adaptation measures; tools and technologies for 
environmental management; case studies on environmental issues, environmental pollution, 
and use of technology in managing the issues, incurring impacts and solution for human and 
living organism in earth biosphere. 
 

จส 6003 กำรวำงแผนและกำรบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมย่ังยืน 3 หน่วยกิต 

EM 6003 Planning and Environmental Development Administration for 

Sustainability 

3 Credits 

 แนวคิดและทฤษฎีด้ำนกำรพัฒนำ แนวคิดและทฤษฎีกำรบริหำรและกำรจัดกำร แนวคิดและทฤษฎี
ด้ำนกำรวำงแผนและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ที่มำและหลักกำรของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (SDG) แนวคิดกำรพัฒนำที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมำภิบำล (ESG) โมเดลกำรพัฒนำ
ประเทศโดยเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กำรประยุกต์และเชื่อมโยงหลักกำรและแนวทำงดังกล่ำวกับกำร
วำงแผนและกำรบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม กำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมยั่งยืน กำร
วิเครำะห์แผน หลักกำรและเครื่องมือในกำรบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมยั่งยืน เช่น ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ธรรมำภิบำล ภำวะผู้น ำ มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น กำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษำด้ำนกำรวำงแผนและกำรบริหำรกำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

Concepts and theories of development; concepts and theories of administration and 
management; concepts and theories of strategic planning and management; origin and 
principle of Sustainable Development and Sustainable Development Goals (SDGs); National 
Strategies and National Economic and Social Development Plan; concept of Environment, 
Social and Governance Model (ESG); BCG model; application and linkages of such principles 
and approaches in environmental planning and development administration; strategic 
environmental planning for sustainability; plan analysis; principles and tools in environmental 



development administration for sustainability such as corporate social responsibility, good 
governance, leadership, environmental management standards, etc.; monitoring and 
evaluation of the environmental development administration; case studies on environmental 
planning and development administration.  

 
จส 6004 เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อมและกำรประยุกต์ 3 หน่วยกิต 

EM 6004 Environmental Economics and Application 3 Credits 

กำรวิ เครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ เกี่ยวกับทฤษฎีเกม หำยนะของส่วนรวม บทบำทของรัฐ  
ในกำรแก้ปัญหำกิจกำรของส่วนรวม ทฤษฎีเกี่ยวกับตลำด อุปสงค์ อุปทำน รำคำ บทบำทของตลำดในกำรพิชิต
ประสิทธิภำพของกำรบริโภคและกำรผลิต และกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดกำรต้นทุน กำรควบคุมมลพิษ
ด้วยกลไกรำคำ ต้นทุน ภำษีและค่ำธรรมเนียมมลพิษ ระบบตลำดส ำหรับโควตำมลพิษ ทฤษฎีเกี่ยวกับ 
กำรวิเครำะห์โครงกำร กำรใช้ทรัพยำกรสิ้นเปลืองและทรัพยำกรหมุนเวียนอย่ำงยั่งยืน  กำรประยุกต์
เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อมในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน กำรประยุกต์เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อมใน
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ตัวอย่ำงกรณีศึกษำ เช่น กำรประยุกต์ในกำรจัดกำรคำร์บอน โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี 
เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อมในแง่มุมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ขยำยผลไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ
สหประชำชำติ เศรษฐกิจและกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศจำกประเด็นสิ่งแวดล้อม 

Economic analyses for game theory, the tragedy of the common, role of state in 
resolving problem of the common; theories for market, demand, supply, price; market and 
the realization of efficiency of consumption, production and natural resources uses; cost 
management; emission control through price, cost, market, emission tax and charge, quota 
trading; theories for project evaluation, uses of non-renewable and renewable resources; 
application of environmental economics in environmental and stutainable management; case 
studies i.e. application in carbon management, BCG economy model, environmental 
economics from SEP to SDGs, economic and international trade barriers based on 
environmental issues. 



จส 6005 นโยบำย กำรเมือง และกฎหมำยในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 6005 Policy, Politics, and Law in Environmental Management 3 Credits 

ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบำย กำรก ำหนดและวิเครำะห์นโยบำย นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน
ขององค์กำรมุ่งหวังก ำไรและไม่มุ่งหวังก ำไร นโยบำยสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนของภำครัฐ กำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลนโยบำย กำรเมืองและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักกำรและแนวคิดในกฎหมำย
สิ่งแวดล้อม คุณลักษณะของกฎหมำยสิ่งแวดล้อม สำระส ำคัญของกฎหมำยสิ่งแวดล้อม กฎหมำยที่เ กี่ยวกับ
มลพิษต่ำง ๆ กฎหมำยกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและระเบียบ
ต่ำงๆ กำรบังคับใช้กฎหมำยและผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนสิ่งแวดล้อม องค์กร
สิ่งแวดล้อม ควำมเกี่ยวข้องและบทบำทขององค์กรสิ่งแวดล้อม กระบวนกำรยุติ ธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษำด้ำนนโยบำย กำรเมือง และคดีสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ 

Policy theories; policy formulation and analysis; environmental and sustainability 
policy making in for-profit and non-profit organizations; environmental and sustainability policy 
making in government sector; monitoring and evaluation of policy; politics and impact on 
environments; principles and concepts in environmental laws; general and specific 
characteristics of environmental laws; important issues of environmental laws; laws relating to 
pollution emission control; environmental impact assessment laws; ministerial regulations 
related to the environment; law enforcement and its consequences; international 
environmental agreement; environmental organization; relationships and roles of 
environmental organizations; environmental justice; case studies on environmental policies, 
politics, and environmental debate in domestic and international levels. 
 

จส 6006 หลักกำรวิจัย กำรเก็บข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 6006 Principle of Environmental Research, Data Collection and 

Analysis 

3 Credits 

แนวคิด จุดมุ่งหมำยและประเภทของกำรวิจัยในงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนกำรวิจัย กำร
ก ำหนดปัญหำและประเด็นกำรวิจัย วัตถุประสงค์ กำรทบทวนวรรณกรรม กำรก ำหนดกรอบแนวคิดและ
สมมติฐำน ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง กำรออกแบบกำรวิจัยและกำรสร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่
ที่ท ำกำรศึกษำ กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีกำรและเทคนิคกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
ในด้ำนวิทยำศำสตร์และด้ำนสังคมศำสตร์ในกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิง
ปริมำณทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์และเชิงคุณภำพ โดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โปรแกรม
วิเครำะห์ข้อมูล โปรแกรมทำงสถิติ โปรแกรมในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลและข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรวิเครำะห์
สิ่งแวดล้อม สถิติเชิงพรรณนำและเชิงอนุมำน กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์จำกผลของข้อมูลที่ได้กับปัญหำที่เกิดขึ้น เทคนิคกำรน ำเสนอข้อมูล กำรอภิปรำย
ผล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำรน ำเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำหรือกระบวนกำรศึกษำในขั้นต่อไป 
กรณีศึกษำกำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 

Concepts, purpose and types of research in environmental management; process and 
step of doing research; research objectives, literature review; conceptual framework and 
hypothesis; population and sampling; research and tool design for studied area; data 



collection tool development and quality test; environmental data collection technique and 
methodology in sciences and social sciences; environmental data analysis for quantitative 
research in sciences and social sciences and qualitative research; usage of information 
technology, data analysis program, statistic program, database program and big data in 
environmental analysis; statistics including descriptive statistics and inferential statistics; using 
statistics software for data analysis; analysis of the results and problems relationship; results 
and discussions; writing research report; suggestions for solving problems or next-step study 
processes; case studies on environmental research and data analysis. 
 
ค. หมวดวิชำเอก  
1) สำขำวิชำเอกกำรบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม (Environmental Development Administration) 
จส 7101 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงพระรำชด ำริ 3 หน่วยกิต 

EM 7101 Sufficiency Economy Philosophy and Environmental 

Management Through the King’s Initiatives   

3 Credits 

พ้ืนฐำนควำมเข้ำใจทฤษฎี หลักกำร และเครื่องมือส ำหรับกำรวัดผลกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง กำรพ่ึงพำระหว่ำงกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กำรจัดกำรปัญหำ
สิ่งแวดล้อมที่กลมกลืนกับธรรมชำติและผลดีทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำคน กำรจัดกำรปัญหำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน  แนวทำงพระรำชด ำริเกี่ยวกับกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรน้ ำตำมแนวพระรำชด ำริ กำรจัดกำรดิน กำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำตำมแนว
พระรำชด ำริ ทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสำน โครงกำรแก้มลิง  โครงกำรป่ำ 3 อย่ำงประโยชน์ 4 อย่ำง  ทฤษฎี
กำรป้องกันกำรเสื่อมโทรมของดินโดยหญ้ำแฝก กำรก ำจัดขยะและน้ ำเสียโดยวิธีธรรมชำติช่วยเหลือธรรมชำติ 
ฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น และกำรขยำยผลโครงกำรต่ำงๆทั้งในและต่ำงประเทศ  ผลที่เกิดขึ้นและตัวอย่ำง
กรณีศึกษำของกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมแนวทำงพระรำชด ำริ
มำประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ต่ำงๆ 

 Fundamental knowledge, theory, concept and tools on environmental management 
based on the Philosophy of Sufficiency Economy; cooperation between human and economic 
activity based on the Philosophy of Sufficiency Economy; environmental management 
relevant to natural resources, economic benefits and human development; management 
environmental impact of economic development; sustainable natural resource management; 
concept of the King’s Initiatives in environmental management; water resource management, 
soil management, watershed management; the New Theory; alternative agriculture; monkey 
cheek project; 3 forests and 4 benefits; land degradation protection by Vetiver grass; waste 
and wastewater management by natural methods; check dam; extension of the King’s 
Initiatives in Thailand and abroad; impacts and and examples of case studies of applying the 
Sufficiency Economy Philosophy and the environmental management approach according to 
the royal initiative in various areas. 
 



 
 
จส 7102 ภำวะผู้น ำและกำรบริหำรควำมเปลี่ยนแปลงในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 7102 Leadership and Change Management in Environmental 

Management 

3 Credits 

 หลักแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้น ำระดับแนวหน้ำ ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กำรและกำร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือควำมยั่งยืน รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่ส ำคัญ กำรบูรณำกำรควำมยั่งยืนเข้ำ
เป็นพันธกิจขององค์กำร กำรด ำเนินกลยุทธ์ขององค์กำร และกำรต่อยอดกำรด ำเนินกำรให้ยั่งยืน วิธีกำรบริหำร
ควำมเปลี่ยนแปลงในองค์กำร กำรจัดกำรกับข้อจ ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนและกำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำร กำรพัฒนำองค์กำรและเปลี่ยนแปลงเพ่ือควำมอยู่รอดและประสิทธิผลขององค์กำรและ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม บทบำทของผู้น ำในกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง กระบวนกำร กลยุทธ์ และปัจจัย
ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษำ 
Concepts and theories of leadership; theories of organization development and change for 
sustainalibity including important environmental changes; integration of sustainability into 
organization missions, strategic operation of organization, and operation extension for 
sustainability; methods for managing changes in the organization, management with 
environmental constraints and sustainability, organization performance improvement; 
organization development and change for survival and effectiveness of organization and 
environmental management; role of leadership in implementing change; process, strategies 
and success factors of change management; case studies. 
 
จส 7103 กำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพและกำรประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 

3 หน่วยกิต 

EM 7103 Environmental and Health Impact Assessment and Strategic 

Environmental Assessment 

3 Credits 

 พัฒนำกำร ควำมหมำย และควำมส ำคัญของกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ หลักกำร
และแนวคิดพ้ืนฐำน กระบวนกำรและเทคนิควิธีกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทำงสุขภำพ 
กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรเขียนรำยงำน ระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
ของประเทศไทยและต่ำงประเทศ ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพ ที่มำ หลักกำร และควำมส ำคัญของกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ กระบวนกำร และ
เทคนิคในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ กรณีศึกษำ 

Development, definitions and significance of Environmental Impact Assessment (EIA) 
and Health Impact Assessment (HIA); basic principles and concepts; EIA and HIA process and 
methodologies; stakeholder participation; report writing; EIA and HIA systems in Thailand and 
other countries; EIA and HIA problems and development; origin, principle and importance of 



strategic environmental assessment; processes and techniques of strategic environmental 
assessment; public participation in SEA ; SEA in Thailand and other countries; case studies. 

 
จส 7104 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมของประชำขน 3 หน่วยกิต 

EM 7104 Environmental Conflict Management and Public Participation 3 Credits 

 หลักกำรและทฤษฎีควำมขัดแย้งด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมขัดแย้งและสำเหตุของควำมขัดแย้ง
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ธรรมชำติของควำมขัดแย้งด้ำน
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ผลประโยชน์ทับซ้อน กำรวิเครำะห์ควำมขัดแย้ง กลยุทธ์กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 
ทำงเลือกและกระบวนกำรในกำรจัดกำรและป้องกันควำมขัดแย้งด้ำนสิ่งแวดล้อม กระบวนกำรฟ้องร้อง กำร มี
ส่วนร่วมของประชำชน กระบวนกำรตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กำรเจรจำต่อรอง กำรเจรจำไกล่เกลี่ย  
กรณีศึกษำกำรบริหำรควำมขัดแย้งด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ประสบควำมส ำเร็จและไม่ประสบควำมส ำเร็จทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  

Concepts and theories of social and environmental conflicts; root causes of 
environmental conflict; rational for conflict management; conditions of environmental conflict 
in Thai context; conflicts of interest; conflict analysis; conflict management strategies; 
alternatives and approaches to managing and resolving environmental conflict; public 
participation; participatory decision-making process; mediation process; arbitration process; 
case studies of successful and unsuccessful conflict management practices in Thailand and 
other countries. 
 
จส 7105 กำรปฏิบัติกำรวำงแผนโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและติดตำม

ประเมินผล 

3 หน่วยกิต 

EM7105 Environmental Project Planning, Monitoring and 

Evaluation Operations 

3 Credits  

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำร กำรก ำหนดโครงกำรเพ่ือตอบโจทย์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนในระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับพื้นท่ี และระดับประเทศ กำรวำงแผนโครงกำร  
แนวทำงและวิธีกำรกำรเตรียมข้อเสนอโครงกำร กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือของบประมำณ
สนับสนุน แหล่งทุนส ำหรับโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร กำรเขียนรำยงำน
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร กรณีศึกษำด้ำนกำรวำงแผน กำรเขียนข้อเสนอและกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร กำรฝึกปฏิบัติในกำรวำงแผนโครงกำร กำรฝึกปฏิบัติเขียนโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร
ประเมินผลกำรเขียนโครงกำร กำรฝึกปฏิบัติกำรน ำเสนอโครงกำรสิ่งแวดล้อมและกำรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้
เสีย กำรฝึกปฏิบัติในกำรสื่อสำรสิ่งแวดล้อม กำรฝึกปฏิบัติในกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร  

General knowledge on project and project management; project identification in 
response to environmental and sustainability challenges at organization, community, area and 
national levels; project planning; approaches and procedures in project proposal preparation; 
environmental project proposal writing for funding;  funding sources for environmental 
projects; project monitoring and evaluation; report writing for project monitoring and 



evaluation; case studies on project planning; writing and monitoring and evaluation; practice 
on project planning,  practice on enviornmental project proposal writing and evaluation of 
proposal writing; practice on environmental project presentation and response to 
stakeholders; practice on environmental communication, practice on monitoring and 
evaluation. 
 
จส 7106 กำรอภิบำลสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 7106 Environmental Governance 3 Credits 

ทฤษฎีของกำรอภิบำลสิ่งแวดล้อม พัฒนำกำรของแนวคิดกำรอภิบำลในกระบวนทัศน์กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ลักษณะที่ส ำคัญของกำรอภิบำลสิ่งแวดล้อม แนวทำงกำรบูรณำกำรของกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมใน
หลำยระดับและหลำยภำคส่วน หลักกำรและแนวปฏิบัติในกำรอภิบำลสิ่งแวดล้อม บทบำทของอ ำนำจรัฐ กลไก
ตลำด และเครือข่ำยประชำสังคมในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบสิ่งแวดล้อมระดับโลก 
นโยบำยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ และสถำบันกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ตัวเชื่อมประสำนระหว่ำง
วิทยำศำสตร์และนโยบำยธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษำนวัตกรรมกำรอภิบำลสิ่งแวดล้อมในประเทศ
พัฒนำแล้วและประเทศก ำลังพัฒนำ กรอบและเครื่องมือในกำรวิเครำะห์กลไกปัญหำสิ่งแวดล้อมและกำรค้นหำ
ค ำตอบเชิงนโยบำย 

Theories of environmental governance; developments of the governance concept in 
environmental management paradigms; key characteristics of environmental governance, 
integrated approaches in multi-scale and multi-sectorial governance; principle and practices 
of environmental governance, roles of authorities, markets and networks in environmental 
management; linkages across global environmental regimes, national environmental policies 
and local environmental institutions; the science-policy interface, good environmental 
governance, innovation in environmental governance in developed and developing countries; 
frameworks and tools in analyzing mechanisms driving environmental problems and the 
search for policy solutions.  

 



2) สำขำวิชำเอกกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในองค์กำรธุรกิจและอุตสำหกรรม (Environmental Management 
in Business and Industrial Organizations) 
 
จส 7201 มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 3 หน่วยกิต 

EM 7201 Environmental Management and Safety Standards 3 Credits 

 ควำมเป็นมำ หลักกำรและแนวคิดของมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย ประเด็นและ
ล ำดับควำมส ำคัญ ทำงสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของกำรน ำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยตำม
มำตรฐำนสำกลไปใช้ ข้อก ำหนดของมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย กำรจัดท ำและน ำ
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยมำใช้ในองค์กร กำรเลือกที่ปรึกษำ กำรขอกำรรับรอง 
กำรตรวจรับรอง มำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษำกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำม
ปลอดภัยขององค์กำรที่ประสบผลส ำเร็จและไม่ประสบผลส ำเร็จ ผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

Origin, principle and concept of the International Environmental Management System and 
Safety Standards; environmental issues and priorities; benefits of EMS and safety standard 
applications; requirements of the environmental management system and safety standards; 
establishment and implementing of the environmental management system and safety standards; 
consultant selection; relevant standards; case studies of successful and unsuccessful 
environmental and safety management standards in organizations, impacts and changes. 

 
จส 7202 กำรจัดกำรควบคุมมลพิษ 3 หน่วยกิต 

EM 7202 Pollution Control and Management 3 Credits 

ค ำนิยำม ประโยชน์และข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรป้องกันและควบคุมมลพิษ วิธีในกำรด ำเนินกำรป้องกัน
และควบคุมมลพิษ กำรรี ไซเคิลและเปลี่ยนของเสีย กำรลดมลพิษทำงน้ ำ  กำรลดมลพิษทำงอ ำกำศ  
กำรลดปริมำณของเสียอันตรำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรป้องกันและควบคุมมลพิษ กำรประเมินด้ำนเศรษฐศำสตร์ใน
กำรป้องกันและควบคุมมลพิษ กำรจัดกำรมลพิษข้ำมพรมแดน แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษำกำรเกิดสถำนกำรณ์
มลพิษและกำรจัดกำรควบคุมทั้งในและต่ำงประเทศ ภำพฉำยมลพิษในโลกอนำคต กำรคำดกำรณ์และกำรจัดกำร  

Definition, benefits and barriers to pollution prevention and control; implementing a 
pollution prevention and control program, recycle and waste exchange; water pollution 
reduction; air pollution reduction; hazardous waste minimization; tools for pollution prevention  
and control; trans-boundary pollution management; economic evaluation in pollution prevention 
and control program; best practices and case studies of domestic and foreign pollution issues and 
their control and managments, future pollution scenario, prediction, and control. 

 
 
 



จส 7203 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 3 หน่วยกิต 

EM 7203 Eco-Industrial Management Towards Circular Economy 3 Credits 

หลักนิเวศวิทยำ แนวคิด/หลักกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ อุตสำหกรรมสีเขียว  หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
นโยบำยและแผนขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  เกณฑ์และตัวชี้วัดกำรเป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  กำรออกแบบและกำร
จัดกำรอุุตสำหกรรมเชิุงนิุเวศและเมืองเชิงนิเวศตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กำรประยุกต์หลักกำรสำขำต่ำง ๆ กับ
กำรจัดกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  กำรประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ กรณีศึกษำใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  

Ecology for Industry;  Eco-industrial principle and concept; Green industry; Circular 
Economy; Policies and plans related to.Eco-industry;  Criteria and indicators forEco-industry; Eco-
industrial design and management; Application of other disciplines to eco-industrial management, 
Evaluation of eco-industrial management; Case studies in Thailand and other countries. 

 
จส 7204 เทคโนโลยีสะอำด และกำรจัดกำรพลังงำน 3 หน่วยกิต 

EM 7204 Clean Technology and Energy Managment 3 Credits 

 หลักกำรของเทคโนโลยีสะอำด กำรประเมินกำรเกิดของเสีย กำรจัดท ำสมดุลมวลและสมดุลพลังงำน กำร
ประมำณปริมำณมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม กำรจัดท ำทำงเลือกของเทคโนโลยีสะอำด กำรด ำเนินกำรตำม
ทำงเลือกของเทคโนโลยีสะอำด กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีสะอำด กำรประเมินวัฏจัก รชีวิต กำร
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจกลไกทำงกำรตลำดและฉลำกสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทำงนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ บทบำทของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมเทคโนโลยีสะอำด ยุทธศำสตร์ นโยบำย และ
แผนกำรจัดกำรพลังงำนในประเทศและต่ำงประเทศ หลักกำรจัดกำรพลังงำน เช่น กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนที่ดี 
วิศวกรรมคุณค่ำในกำรจัดกำรพลังงำน กำรบริหำรจัดกำร ระบบสำธำรณูปโภคด้ำนพลังงำน กำรพัฒนำเทคโนโลยี 
และกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนร่วมเทคนิค ในกำรจัดกำรพลังงำนภำคอำคำรและส ำนักงำน ภำคอุตสำหกรรม 
ภำคขนส่ง พลังงำนทำงเลือกและกำรจัดกำร อุปสงค์และอุปทำนพลังงำน ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน กำรคำดกำรณ์
สถำนกำรณ์พลังงำนกรณีศึกษำและดูงำน 

Clean technology concept; waste auditing; material and energy balances; estimating 
releases to the environment; methodology for the generation and implementation of clean 
technology options; opportunities for implementing clean technology options; evaluation of 
environmental benefits of clean technology; life cycle assessment; eco-design; market mechanism 
and environmental labeling; policy instruments for resource efficiency; roles of relevant 
stakeholders; Energy plan and policy of Thailand and other countries; concepts of energy 
management involving good house-keeping, value engineering, utility management, technology 
improvement and cogeneration; energy management techniques for business, industrial and 
transportation sectors; alternative energy and its management; demand and supply of energy; 
energy security; energy intensity and elasticity; energy scenario; case studies and study visit. 



 
 
จส 7205 ธุรกิจเพื่อส่ิงแวดล้อมและควำมย่ังยืน 3 หน่วยกิต 

EM 7205 Environmental and Sustainable Business 3 Credits 

 แนวโน้มและโอกำสของธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน แนวคิดและพัฒนำกำรของเพ่ือสิ่งแวดล้อม
และควำมยั่งยืน ภำพรวมของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล ที่เป็นเสำหลักของควำมยั่งยืนขององค์กำรธุรกิจ 
มุมมองและบทบำทขององค์กำรธุรกิจในกำรส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ของสังคม กำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันต่อภำคธุรกิจ เป้ำหมำยพ้ืนฐำน ตัวแบบและมิติของกำร
ด ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงสู่ตัวแบบคธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน  กำรวิเครำะห์กำร
ด ำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำน กำรจัดกำรอำคำรเพ่ือสิ่งแวดล้อม กำรตลำดเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ฉลำกสิ่งแวดล้อม กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์เพื่อประโยชน์เชิงนิเวศ จรรยำบรรณ
ของธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กำร กำรบัญชีสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำม
ยั่งยืน เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล ดัชนีชี้วัด
กำรเป็นธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน กรณีศึกษำธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ทั้งในกรณีธุรกิจที่ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่พัฒนำสิ่งแวดล้อมเป็นธุรกิจหลัก  
ธุรกิจที่ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม อำทิเช่น ธุรกิจกำรท่องเที่ยวสีเขียว เทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

Prospects of environmental and sustainable business; concept and history of  
environmental and sustainable business; an overview of the environment, society and good 
governance as a pillar of sustainability of business organizations, perspectives and roles of 
business organizations in promoting environmental quality and social benefits; world environment 
change and impact on business sector; the bottom line; models and aspects of sustainable 
business; transitioning process to a business model for environment and sustainability, operational 
analysis and ahanges to operating practices; environmental-based building practices; 
environmental marketing; eco-labels; environmental - based procurement; eco-advantage 
strategy; environmental business ethics; organizational change management for sustainability; 
environmental accounting and sustainability; SDGs and ESG; environmental and sustainable 
business indices; case studies on domestic and foreign environmental and sustainable business, 
business that promotes solving environmental problems and business that highlights 
environmental development as its core business, innovation business for environment i.e. green 
tourisms, green food technology. 

 
 
 



จส 7206 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 7206 Environmental and Social Responsibility 3 Credits 

 ผลกระทบต่ อสั งคมและสิ่ ง แวดล้ อม อัน เกิ ดจำกกำรตัดสิน ใจหรือกำรกระท ำขององค์กร  
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำคบังคับ ได้แก่ กฎหมำย ข้อบังคับ และมำตรฐำน ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ภำคสมัครใจ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจิตส ำนึก ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน 
สวัสดิกำรสังคม กำรเคำรพในผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ธรรมำภิบำลขององค์กร กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
เป็นธรรม มำตรฐำนและแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งระดับสำกลและของประเทศไทย กำร
ออกแบบแผนงำนควำมรับผิดชอบทำงสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกำรสำธำรณะด้วยจิตส ำนึก กำรสร้ำงคุณค่ำร่วม 
กำรพัฒนำและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษำ 

Social and environmental impacts from corporate’s decision and activities; compulsory 
social responsibility, including laws, regulations and standards; voluntary social responsibility 
including organization culture, ethics and consciousness, safety and environment, human rights, 
social welfare, respect for stakeholder interests, good governance, business code of conduct; 
standards and guidance for social responsibility at national and international levels; designing of 
social, environmental and public affairs plans with consciousness; Social Return on Investment 
(SROI); Creating Shared Value: CSV; development and community participation; case studies. 
 
3) สำขำวิชำเอกสิ่งแวดล้อมศึกษำ (Environmental Education) 
จส 7301 หลักกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ 3 หน่วยกิต 

EM7301 Principle of Environmental Education  3 Credits  
 

 ประวัติและวิวัฒนำกำรของสิ่งแวดล้อมศึกษำ ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษำ ปรัชญำ
และขอบเขตของสิ่งแวดล้อมศึกษำ นโยบำยและกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมศึกษำ โครงสร้ำงและขอบข่ำยของงำน
สิ่งแวดล้อมศึกษำ กำรด ำเนินงำนและบทบำทสิ่งแวดล้อมศึกษำในประเทศและระหว่ำงประเทศ  

History and revolution of environmental education; meaning and importance of 
environmental education; philosophy and scope of environmental education; policy and 
development on environmental education; structure and scope of environmental education; 
operation and role of environmental education in Thailand and at international level. 

 
 
 
 
 
 



จส 7302 กำรพัฒนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษำและกำรสอนเพื่อสร้ำงสติปัญญำ 3 หน่วยกิต 

EM 7302 Environmental Education Curriculum Development and 

Teaching Intelligence 

3 Credits 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักกำรพัฒนำหลักสูตรแบบบูรณำกำร ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรสร้ำงหลักสูตรของ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กำรน ำควำมรู้ในระดับสำกลและภูมิปัญญำท้องถิ่น มำสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่
สอดคล้องกับหลักกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ กำรพัฒนำปัญญำตำมหลักกำรปัญญำนิยม (Cognitivism) พฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) และทฤษฎี  Bloom’s Education Taxonomy กำรพัฒนำปัญญำตำมหลั ก พุทธศำสตร์  
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องในกำรพัฒนำปัญญำส ำหรับหลักสูตรกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย รวมถึง
กำรวัด 
 Paradigms, theory and principles of integration curriculum development; provision about 
curriculum development of the Commission on Higher Education; taking the knowledge at 
international level and local wisdom to create new knowledge that meet environmental 
education principles; intellectual development according to Cognitivism, Behaviorism and 
Bloom’s Education Taxonomy; intellectual development according to Buddhism’s principles; 
elements that related to intellectual development for formal education curriculum and non-
formal education including measurement. 
 
จส 7303 สิ่งแวดล้อมศึกษำกับกำรพัฒนำชุมชน 3 หน่วยกิต 

EM 7303 Environmental Education and Community Development 3 Credits 

บทบำทและควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สติปัญญำ และกำรปฏิบัติตน
ของประชำชนในชุมชน กำรประชุมสัมนำร่วมกับประชำชนในชุมชนแบบมีส่วนร่วม กำรร่วมงำนพัฒนำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน กำรศึกษำชุมชนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น กำร
สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำรส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจ คุณภำพชีวิต และสุขอนำมัยของชุมชน 

Role and importance of environmental education in community development regarding 
quality of life, intelligence and practices of people in community; participative meetings with local 
people; participation in development of community’s environmental quality; community study 
focussing  on the environmental, economic, social, cultural issues and local wisdom; making 
media for promoting knowledge and participation of local people, government agencies, private 
sector, and local government;  promotion of development of natural resources, culture, and local 
wisdom for economic benefits, quality of life and health of community. 
 



จส 7304 นวัตกรรมและกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ 3 หน่วยกิต 

EM 7304 Innovation and Activities for Environmental Education 3 Credits 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนกำรเรียนรู้แบบวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรกระจ่ำงค่ำนิยม กำรคิด
เชิงสร้ำงสรรค์ กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรคิดเชิงออกแบบ และอ่ืนๆ นวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำและด้ำนสิ่งแวดล้อม
ศึกษำ กำรออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม กำรสร้ำงสรรค์โครงกำรศึกษำและพัฒนำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมส่วนบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  กำรน ำเสนอโครงกำรเชิงสร้ำงสรรค์และเชิงปฏิบัติจำกปัญหำ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
    Theory of learning through participation; learning processes such as analysis, synthesis, 
value clarification, creative thinking, critical thinking, design thinking, etc.; innovations in education 
and environmental education; design of operational activities by individual and by group; creating 
projects to study and develop environmental quality as individual and as a group; presentation 
of creative and operational projects responsive to surrounding environmental problems. 
 
จส 7305 ระเบียบวิธีวิจัยและกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ 3 หน่วยกิต 

EM 7305 Research Methodology and Tools Development for 

Environmental Education Research 

3 Credits 

หลักกำร แนวคิด และรูปแบบของกำรวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีและกระบวนกำรวิจัยด้ ำน
สิ่งแวดล้อมมีเครื่องมือกำรวิจัยในงำนสิ่งแวดล้อมศึกษำที่ส ำคัญ ได้แก่ แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ แบบวัดควำมรู้
หรือแบบทดสอบ แบบวัดสเกล แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกกำรสังเกต โมเดลรูปแบบ กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 

Principle, concept and types of environmental education research; research methodoloty 
and process in environmental education; important tools in environmental education such as, 
questionnaire, interview, measurement of knowledge or quiz, scale, data form, observation form 
and model; research report writing. 

 
จส 7306 กำรบริหำรงำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ 3 หน่วยกิต 

EM 7306 Environmental Education Administration 3 Credits 

แนวคิดและหลักกำรด ำรงตนอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริหำร จรรยำบรรณด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริหำร กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำสิ่ งแวดล้อมทำงกำยภำพและชีวภำพใน
สถำนศึกษำและองค์กร กำรจัดสิ่งแวดล้อมศึกษำในสถำนศึกษำและองค์กร ได้แก่ หลักสูตรและกำรบูรณำกำร
หลักสูตร กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมวัฒนธรรมเชิงนิเวศ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด
และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรประชำสัมพันธ์งำนสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำและองค์กร กำรส่งเสริมกำร
ประเมินผู้สอนและบุคลำกรโดยประยุกต์ตัวชี้วัดด้ำนสิ่งแวดล้อม 



Concept and principle for administrators on living in harmony with the environment; 
environmental ethics for administrators;  environmental-friendly practices; development of bio-
physical environment in schools and organizations; establishment of environmental education in 
schools and organizations such as curriculum and curriculum integration, eco-cultural 
environment, learning activities and process, measurement and evaluation; communication of 
environmental practices in schools and organizations; promotion and application of 
environmental indicators for performance evaluation of teachers and personnel. 
 
4) สำขำวิชำเอกกำรจัดกำรเมือง ชุมชนและท้องถิ่นยั่งยืน (Sustainable City, Commnunity, and Local 
Management) 
 
จส 7401 กำรพัฒนำเมือง ท้องถิ่น ที่อยู่อำศัย และอสังหำริมทรัพย์เพื่อควำม

ยั่งยืน 

3 หน่วยกิต 

EM7401 Urban, Local, Housing and Real Estate Development 

for Sustainability 

3 Credits  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักกำรของกำรพัฒนำเมือง ท้องถิ่น ที่อยู่อำศัยและอสังหำริมทรัพย์ แนวคิดและ
หลักกำรของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน องค์ประกอบและกลไกในกำรพัฒนำเมือง ท้องถิ่น ที่อยู่อำศัย และอสังหำริมทรัพย์ 
กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองและสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรอยู่อำศัยตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน วิธีกำรพัฒนำ
เมือง ท้องถิ่น และชุมชนอย่ำงครอบคลุมและเป็นธรรมระหว่ำงเมืองและชนบท กำรกระจำยโอกำสกำรอยู่อำศัยบน
ฐำนเศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับกลุ่มประชำกรผู้มีควำมต่ำง เช่น ระดับรำยได้ จ ำนวนคนในครัวเรือน เพศ สภำพ
ร่ำงกำย กำรศึกษำ สถำนภำพครอบครัว อำยุ และถิ่นก ำเนิด เป็นต้น กำรจัดกำรที่อยู่อำศัยและชุมชน  ส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้มีรำยได้น้อยในเมืองและประชำกรกลุ่มเฉพำะอ่ืนๆกรณีศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

Theories, concepts, and principles of urban, local, housing and real estate development; 
concepts, and principles of sustainable development; elements and mechanism of urban, local, 
housing and real estate development; development of urban environment and infrastructure for 
living for sustainability; equitable and inclusive methods in urban, local and community 
development between urban and region; opportunity sharing by the principle of sufficient 
economy for people with differences in income, household size, sex, physical condition, 
education, family status, age, homeland etc; housing and community management for elderly, 
disable, low-income and other less opportunity people; case studies in Thailand and other 
countries. 

 



จส 7402 กำรจัดกำรควำมปลอดภัยและสร้ำงภูมิคุ้มกันของเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 3 หน่วยกิต 

EM 7402 Urban, Local, and Community Safety Management and 

Resilience Development 

3 Credits 

สถำนกำรณ์และปัญหำควำมปลอดภัยและสำธำรณภัยในพ้ืนที่ เมือง ท้องถิ่น และชุมชน แหล่งที่มำและ
สำเหตุของปัญหำควำมปลอดภัยและสำธำรณภัย แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและสำ
ธำรณภัย รวมถึงกำรสร้ำงควำมภูมิคุ้มกันของเมือง ท้องถิ่น และชุมชน ขั้นตอนและเทคนิคกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ด้ำนควำมปลอดภัยและสำธำรณภัย แนวทำงและวิธีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและสำธำรณภัยในพ้ืนที่ เมือง 
ท้องถิ่น และชุมชน ทั้งก่อน ระหว่ำง และหลังกำรเกิดอุบัติกำรณ์ กำรฟ้ืนฟูและกำรสร้ำงควำมภูมิคุ้มกันของเมือง 
ท้องถิ่น และชุมชน ทั้งด้ำนกำยภำพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  กำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและสำธำรณภัยและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในพ้ืนที่เมือง ท้องถิ่น และชุมชน 
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและสำธำรณภัยและกำรสร้ำงควำมภูมิคุ้มกัน กรณีศึกษำทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 Safety and public disaster situations and problems in urban, local, and community areas; 
sources and causes of safety and public disaster problems; concept and principles of safety and 
public disaster management as well as resilience development of urban, local, and community; 
process and techniques of safety and public disaster risk analysis; approaches and methods of 
safety and public disaster management in urban, local and community areas covering before, 
during and after the incidents; rehabilitation and resilience development of urban, local, and 
community in terms of physical, environmental, economic and social aspects; application of 
technology and innovation for safety and public disaster management and resilience 
development in urban, local and community areas; public participation in public disaster 
management and resilience development; case studies in Thailand and other countries. 
 
จส 7403 วิทยำกำรข้อมูลและกำรแสดงรูปแบบเมืองและที่อยู่อำศัย 3 หน่วยกิต 

EM 7403 Urban and Housing Informatics and Visualization 3 Credits 

 วิทยำกำรข้อมูลเ พ่ือกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ที่อยู่อำศัย ชุมชน  และเมือง หลักกำรแสดงภำพ 
(visualization)/สร้ำงควำมเข้ำใจด้วยภำพ แผนที่ และองค์ประกอบทำงภำพลักษณะต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำร
พัฒนำเมืองและท่ีอยู่อำศัย กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเปิดเพื่อกำรพัฒนำ  

Data management for environment, housing, community and city management; principles 
of visualization/understanding with images, maps and various visual elements to support urban 
and housing development; creating an open database for development. 

 
 



จส 7404 กำรวำงแผนปฏิบัติกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและชุมชน 3 หน่วยกิต 

EM 7404 Action Planning for Housing and Community Development 3 Credits 

แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยำ และเทคนิคกำรวำงแผนปฏิบัติกำร กำรฝึกปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย
และชุมชน กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน ควำมรู้ ทักษะ และทรัพยำกรชุมชน 
กระบวนกำรพัฒนำแบบค่อยเป็นค่อยไป และกำรเสริมพลังในตนเอง 

Concepts, theories, methodology and techniques of action planning; practices in 
development of housing and community; participatory and partnership learning process; 
community knowledge, skills and resources; incremental development process and self-
empowerment. 
 
จส 7405 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและมลพิษส ำหรับเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 3(3-0-6) 

EM 7405 Solid Waste and Pollution Management for Urban, Local, and 

Communities 

 

สถำนกำรณ์และผลกระทบของปัญหำขยะมูลฝอยและมลพิษต่ำงๆ เช่น น้ ำเสีย มลพิษทำงอำกำศ มลพิษ
ทำงเสียง ในพ้ีนที่เมือง ท้องถิ่น และชุมชน สำเหตุของปัญหำ แนวทำง วิธีกำร และกระบวนกำรจัดกำรปัญหำขยะ
มูลฝอยและมลพิษต่ำงๆ ในพ้ีนที่เมือง ท้องถิ่น และชุมชน นโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนกำรจัดกำรของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆในกำรจัดกำรปัญหำ กรณีศึกษำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
และมลพิษส ำหรับเมือง ท้องถิ่น และชุมชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 Situations and impacts of solid waste problems and other pollutions such as wastewater, 
air pollution, noise pollution in urban, local and community areas; causes of the problems; 
solutions, methods and process for management of solid waste problems and other pollutions 
in urban, local and community areas; policy, strategies and management plans of relevant 
agencies; participation of local people and relevant parties in management of the problems; case 
studies of domestic and international solid waste and pollution management for urban, local, 
and communities. 
 
จส 7406 กำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมส ำหรับเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 3(3-0-6) 

EM 7406 Environmental Health Management for Urban, Local, and 

Communities 

 

หลักกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยอันเกี่ยวข้องกับภำวะแวดล้อม หลักกำรและแนวควำมคิด  
ทำงพิษวิทยำและระบำดวิทยำ ปัญหำสุขภำพอนำมัย อันเป็นผลกระทบจำกสิ่ งแวดล้อม เป็น พิษ 
ทั้งจำกสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อมทำงสังคม กรณีศึกษำปัญหำอนำมัยสิ่งแวดล้อมอันเกิดจำกสำรพิษ 
น้ ำเสีย มลพิษทำงอำกำศ มูลฝอยและของเสียอันตรำย สถำนประกอบกำร กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  



วัตถุเคมีอุตสำหกรรม และกำรเกษตร โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์และกำรวำงแผนจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม แนวทำงปฏิบัติและข้อเสนอแนะในกำร
ปกป้องสุขภำพอนำมัยของบุคคล ผลกระทบของกำรแพร่กระจำยเชื้อโรคจำกโรคอุบัติใหม่และกำรจัดกำรขยะติด
เชื้อในชุมชนและท้องถิ่น 

Principle and concepts of environmental health management; principle and concepts of 
toxicology and epidemiology; health problems from physical and social environmental pollution; 
case studies of health problems related to toxic substances, wastewater, air pollution, waste and 
hazardous waste, work place, industrial chemicals, and farming; emerging and re-emerging 
diseases; relevant laws on environmental health; strategies and planning for environmental health 
management; practices and suggestions for protection of human health; the impact of infectious 
disease transmission from emerging diseases and infectious waste management in local and 
communities.  
 
ง. หมวดวิชำเลือก  
จส 7701 กำรบริหำรโครงกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมยั่งยืน  3 หน่วยกิต 

EM 7701 Environmental Project Management for Sustainability 3 Credits 

ที่มำและหลักกำรของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG) ปัญหำและวิกฤติด้ำน
สิ่งแวดล้อมของโลกและของประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อมของประเทศ ควำมส ำคัญของกำร
บริหำรโครงกำรในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หลักกำรและกระบวนกำรบริหำรโครงกำร กำรบริหำรโครงกำรเชิงกล
ยุทธ์ กำรพัฒนำโครงกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยควำมยั่งยืน กำรวำงแผนโครงกำร กำรวิเครำะห์และ
ประเมินโครงกำร กำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติ กำรมีส่วนร่วมและกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในกำรบริหำรโครงกำร กำร
ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลโครงกำร กำรเขียนรำยงำนโครงกำร กรณีศึกษำด้ำนพัฒนำโครงกำร กำร
วิเครำะห์โครงกำร กำรบริหำรโครงกำร และกำรประเมินผลโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  

Origin and principle of Sustainable Development and Sustainable Development Goals 
(SDGs); environmental problems and crisis in Thailand and of the world; national policies and 
strategies on environment; importance of project management in environmental management; 
principle and process of project management; strategic project management; environ mental 
project development in response to the Sustainable Development Goals (SDGs); project planning; 
project analysis and appraisal; project implementation; public participation and conflict 
management in project management; project monitoring and evaluation; project report writing; 
case studies on environmental project development, analysis and appraisal and evaluation. 
 
 
 



จส 7702 เทคโนโลยีสำรสนเทศสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 7702 Environmental Information Technology 3 Credits 

 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ในกำรบริหำรจัดกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่ งแวดล้อม เช่น ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ กำรจัด สร้ำงระบบสนับสนุน 
กำรตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำรด้ำนสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ำไปแก้ไขปัญหำเฉพำะด้ำนที่มีผลกระทบกับกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม กำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่และเทคโนโลยีสำรสนเทศสิ่งแวดล้อมในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม กำร
เชื่อมโยงข้อมูลขนำดใหญ่และเทคโนโลยีสำรสนเทศสิ่ งแวดล้อมในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศสิ่งแวดล้อมระหว่ำงผู้สอน ผู้ศึกษำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร
ประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศสิ่งแวดล้อมท้ังจำกภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 Application of Information Technology (IT) systems, such as Geographic Information 
System (GIS) and Decision Support System (DSS) in management, particularly issues related to 
environmental management; Use of big data and environmental information technology in 
environmental data analysis; lingage of big data and environmental information technology in to 
environmental management; sharing of experiences and knowledge concerning environmental 
information technology among students, instructors and experts. 
 
จส 7703 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 3 หน่วยกิต 

EM 7703 International Environment Management 3 Credits 

 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรเข้ำเป็นประเทศภำคีในข้อตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนสิ่งแวดล้อม สถำนกำรณ์
สิ่งแวดล้อมโลก อนุสัญญำและพิธีสำรต่ำง ๆ ที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนำมและให้สัตยำบัน ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรเงินและเทคโนโลยี ควำมรับผิดชอบของประเทศภำคี กำรด ำเนินกำรของประเทศไทยตำมข้อตกลงด้ำน
สิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศแต่ละฉบับ รวมทั้งกำรใช้ประเด็นทำงสิ่งแวดล้อมเป็นก ำแพงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
กรณีศึกษำ 
 General knowledge about entry of a nation into international environmental agreements, 
world environmental issues, conventions and protocols which Thailand signed in and ratified, 
financial and technical assistances, responsibilities of member nations, Thailand’s 
implementations to accord respective international environmental agreements, uses of 
environmental issues for trade protection, case studies. 
 
 
 
 
 



จส 7704 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 3 หน่วยกิต 

EM 7704 Natural Resources and Biodiversity Resource Management 3 Credits 

 นิยำม ควำมส ำคัญของทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพต่อเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของประเทศ
และของ โ ลก  ส ำ เ หตุ แ ล ะปัญหำกำ รสู ญ เ สี ย ค ว ำ มหล ำก หล ำย ท ำ งชี ว ภ ำ พ  อนุ สั ญญำว่ ำ ด้ ว ย 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและพิธีสำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ องค์กรระดับนำนำชำติและกฏหมำย
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ นโยบำย มำตรกำรองค์กร และกฎหมำยไทย
ที่เกี่ยวข้อง กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนและประชำชน บทบำทของเยำวชนและสตรี ในกำรขับเคลื่อนในเรื่อง
ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ แนวโน้มกำรจัดกำรทรัพยำกรควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในอนำคต กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ให้มีควำมยั่งยืน 
กรณีศึกษำและดูงำน กิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทั้งทำงธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงขึ้น 

Definition and significance of biodiversity resource on Thailand’s and global economy and 
security; causes and problems of biodiversity losses; convention on biodiversity and biodiversity 
safety protocol; international organizations and laws on natural resources and biodiversity 
management; relevant policy, measures, organizations and laws; private and public participation; 
role of youth and women in driving the issue of natural resources and the environment; 
international cooperation; trend of biodiversity management; conservation and sustainable use 
of biodiversity; case studies and field studies; practice activities for conservation of both natural 
and man-made ecosystems. 
 
จส 7705 กำรจัดกำรทรัพยำกรดิน น้ ำ ทะเลและชำยฝั่ง 3 หน่วยกิต 

EM 7705 Soil, Water, Marine and Coastal Resources Management 3 Credits 

 ควำมรู้ พ้ืนฐำนเกี่ยวกับทรัพยำกรดินและน้ ำ ปฏิสัมพันธ์ของดินและน้ ำ กำรจัดกำรดินและน้ ำเพ่ือ
กำรเกษตร กำรเสื่อมโทรมของทรัพยำกรที่ดินและน้ ำ กำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรและแนวทำงกำรป้องกัน
ทรัพยำกรดินและน้ ำ นโยบำย มำตรกำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินและน้ ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน ระบบนิเวศและควำมส ำคัญของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรวิเครำะห์ปัญหำและ
สำเหตุของควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง มำตรกำรแก้ไขและแนวทำงกำรจัดกำรเพ่ือกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน กรณีศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรดิน น้ ำ ทะเลและชำยฝั่งทั้งในและต่ำงประเทศ กำรศึกษำดู
งำน  
 Basic knowledge about soil and water resources; interaction between soil and water Soil; 
soil and water management for agriculture; degradation of land and water resources; conservation, 
restoration and protection of soil and water resources; policies, measures and laws to manage 
soil and water resources efficiently and sustainable; ecosystem and significance of marine and 
coastal resources; analysis of marine and coastal resources; solutions and management measures 



for sustainable utilization; case studies of soil, water, marine and coastal resources management 
in domestic and international levels; study visit. 

 
จส 7706 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย 3 หน่วยกิต 

EM 7706 Solid and Hazardous Waste Management 3 Credits 

นิยำม สถำนกำรณ์ ปัญหำและแหล่งก ำเนิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย กำรเก็บ กำรขนย้ำย และ
เทคโนโลยีกำรก ำจัดขยะที่เหมำะสม กำรคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยจำกแหล่งก ำเนิด กำรใช้
ประโยชน์จำกขยะมูลฝอย กฎหมำยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบำทของรำชกำรส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษำกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรศึกษำดูงำน โครงกำรและแบบจ ำลองกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย 

Definition, situation, problems and sources of solid waste and hazardous waste; collection, 
transporting and appropriate disposing technology; sorting of waste and hazardous waste from 
the source; the utilization of solid waste; laws and related organizations; the role of local 
government; case study of domestic and foreign solid and hazardous waste management; field 
trip. solid and hazardous waste management model and project 

 
จส 7707 กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและคุณภำพบรรยำกำศ 3 หน่วยกิต 

EM 7707 Climate Change and Atmospheric Quality Management  3 Credits 

กลไกกำรก่อให้เกิดภำวะโลกร้อนทั้งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติและกิจกรรมต่ำงๆของมนุษย์  ก๊ำซเรือน
กระจก นิยำมของค่ำศักยภำพในกำรก่อให้เกิดภำวะโลกร้อน ระบบทำงธรรมชำติในกำรควบคุมอุณหภูมิของชั้น
บรรยำกำศ ตัวแปรภูมิอำกำศก่อนยุคมนุษย์ และควำมเชื่อมโยงกับอุณหภูมิในชั้นบรรยำกำศยุคปัจจุบัน ควำม
เป็นมำและบทบำทขององค์กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภำรกิจ กำร
ประชุม COP ควำมร่วมมือและข้อตกลงระดับนำนำชำติในกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลที่
เกิดขึ้นรวมถึงควำมต่อเนื่อง แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ แนวปฏิบัติในกำร
บรรเทำผลกระทบและปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในบริบทของประเทศไทย  กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบต่อภำคเกษตรกรรม มลพิษในบรรยำกำศ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรมลพิษในบรรยำกำศ เทคนิควิธีบ ำบัดในบรรยำกำศ กำรออกแบบระบบบ ำบัดในบรรยำกำศ แบบจ ำลองกำร
แพร่กระจำยของในบรรยำกำศ กรณีศึกษำกำรจัดกำรมลพิษในบรรยำกำศ กำรศึกษำดูงำน  

Global warming mechanism as a result of natural and anthropogenic activities; greenhouse 
gases; global warming potential definition; natural system in controlling of the temperatures of 
the atmosphere; pre-historic climate system variables and linkages to the present-day 
atmospheric temperatures; Background and roles of climate change related organizations and 
their duties; COP conference, international cooperation and agreement on climate change 
management and their outcome and continuity; underlying concept of climate change 



management; climate change impact mitigation and adaptation in Thailand perspectives; climate 
cahnde and its impact on agriculture; atmospheric pollution; law and regulations concerning 
atmospheric pollution; atmospheric pollution management; atmospheric pollution control 
techniques; design of atmospheric pollution control; atmospheric pollution modeling; case 
studies of atmospheric pollution management; field study. 
 
จส 7708 กำรประเมินผลกระทบและกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 7708 Environmental and Social Return on Investment and Impact 

Assessment  

3 Credits 

ควำมจ ำเป็นในกำรประเมินผลกระทบทำงสังคม   ผลตอบแทนทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมจำกกำรลงทุน
โครงกำรหรือกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม กระบวนกำรและวิธีกำรในกำรประเมินผลกระทบทำงสังคมและ
ผลตอบแทนทำงสังคมจำกกำรลงทุน กระบวนกำรวิเครำะห์ผูุุมีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษำกำรประเมินผลกระทบ
ทำงสังคม ผลตอบแทนทำงสังคมจำกกำรลงทุนของโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ แนวทำงกำรประเมินผลกระทบทำ ง
สังคมและผลตอบแทนทำงสังคมจำกกำรลงทุนของประเทศไทย กำรพัฒนำระบบกำรประเมินผลกระทบทำงสังคม
และผลตอบแทนทำงสังคมจำกกำรลงทุนของประเทศไทยและระดับนำนำชำติ  

The significance of Social Impact Assessment (SIA);  Social Return on Investment (SROI);  
SIA and SROI process and methodology; Stakeholder Analysis; SIA and SROI case studies of 
environmental development projects; Guidelines to SIA and SROI practices in Thailand;  
Development and improvement to SIA and SROI system in Thailand and International. 
 
จส 7709 กำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต 

EM 7709 Life Cycle Assessment 3 Credits 

 หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) ควำมยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทำน 
กำรประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทำน และกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริกำรขององค์กร ผู้ผลิตวัตถุดิบ  กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หลักกำรโลจิสติกส์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและตลำดสีเขียว ลูกค้ำที่เป็นผู้บริโภคและหลังกำร
บริโภค กำรก ำจัดผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย ควำมเชื่อมโยงของธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมและกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษำ 
Principles and concepts of product lifecycle assessment (LCA), Sustainability of supply chain, 
Application of tools related to supply chain and product life cycle assessment, The environmental 
impact of corporate products and services, Raw material producer, Process improvement, New 
product design, Principles of environmentally responsible logistics and green markets, Consumer 
and post-consumer customers, Final product disposal, Connectivity of environmental business 
and product LCA, Case Study. 



 
 
 
จส 7710 กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรตัดสินใจด้ำนสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 3 หน่วยกิต 

EM 7710 Environmental and Disaster Risk Assessment and Decision Making 3 Credits 

 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมเสี่ยง ลักษณะและรูปแบบของควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง  
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม จิตวิทยำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  
กำรสื่อสำรในประเด็นเรื่องควำมเสี่ยงและกำรตัดสินใจ ควำมส ำคัญของกำรแลก (เทรดออฟ) ควำมเสี่ยง  
เครื่องมือในกำรประเมินควำมเสี่ยง วิกฤต ควำมล้มเหลว และกำรแก้ปัญหำในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ลักษณะ 
ผลกระทบ สำเหตุ ของสำธำรณภัย แนวคิดและหลักกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรวำงแผน กำรเตรียมกำรณ์ กำร
ควบคุม กำรบรรเทำ แนวทำงปฏิบัติในขณะเกิดและหลังเกิดสำธำรณภัย กฎหมำย ระเบียบ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง กำรประยุกต์แนวคิดด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรสำธำรณภัย ควำม
เป็นมำและบทบำทขององค์กำรในระดับนำนำชำติที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรภัยพิบัติและภำรกิจ ควำมร่วมมือและ
ข้อตกลงระดับนำนำชำติในกำรจัดกำรภัยภิบัติและผลที่เกิดขึ้นรวมถึงควำมต่อเนื่อง ควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติใน
ระดับโลกท้ังเหตุกำรณ์ปัจจุบันและอนำคต กรณีศึกษำด้ำนกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ  

Fundamental knowledge and concept about risk; characteristics and types of risk; risk 
assessment; risk analysis and risk management in environments; environmental psychology; risk 
communication and decision-making; risk trade off and its significance; understandings of its 
instruments in risk assessment; crisis failure and problem solving in risk management; Nature, 
effects, and causes of disaster; concepts and principle of disaster management; planning, 
preparation, controlling, mitigation, practices during and after incidents; laws, regulations, and 
relevant agencies; application of risk management and information technology in disaster 
management; background and roles of disater related international organizations and their duties; 
international cooperation and agreement on disaster management and their outcome and 
continuity; global catastrophic risk; current situation and trends in the future;  case studies in 
environmental risk assessment in Thailand and other countries. 
 
 
วิชำเลือกอ่ืน ๆ 
จส 8001 สัมมนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 8001 Environmental Management Seminar 3 Credits 

 นักศึกษำจะได้รับมอบหมำยให้จัดท ำรำยงำนในประเด็นที่น่ำสนใจทำงด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือใช้ในกำรสัมมนำอภิปรำยในชั้นเรียน 



Students are assigned to prepare a report on interesting topics in environmental issues 
and present for discussion in the class.  

 
จส 8002 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 8002 Environmental Practicum 3 Credits 

กำรฝึกปฏิบัติงำนมุ่งให้นักศึกษำได้มีโอกำสทดลองปฏิบัติงำนจริงภำยใต้สภำวกำรณ์ขององค์กรหรือเนื้อ
งำนนั้น ๆ เพ่ือสั่งสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่ ำเรียนมำ นอกจำกนี้ 
กำรฝึกปฏิบัติงำนจะช่วยให้เกิดกำรพัฒนำทักษะงำนและแนวคิดในกำรท ำงำนหรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษำด้วย 

This course provides the opportunities of student to attend a real circumstance in 
companies or organization related to environmental issued or problems. In addition, the 
practicum helps develop skills and perceptions of the students in pursuing environmental tasks. 

 
จส 8003 หัวข้อพิเศษทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 

EM 8003 Special Topics in Environmental Management 3 Credits 

หัวข้อพิเศษที่อำจำรย์จะก ำหนดให้ศึกษำตำมควำมเหมำะสมกับประเด็นใหม่ ๆ ทำงด้ำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม 

Special topics selected to be taught as they are interesting environmental management 
issues. 

 
จส 8004 กำรศึกษำตำมแนวแนะ 3 หน่วยกิต 

EM 8004 Directed Study 3 Credits 

นักศึกษำสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมในเรื่องเฉพำะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์แก่กำรศึกษำของตน โดยมี
อำจำรย์ผู้หนึ่งรับผิดชอบดูแลและให้ค ำแนะน ำท้ังนี้โดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

A special topic not offered in regular courses for those with special interest on a certain 
topic. The course will be offered upon the request from students under the direction of an 
instructor and subject to the approval of their advisors. 
 
 จ.วิชำกำรค้นคว้ำอิสระ (แผน ข) 
จส 9000 กำรค้นคว้ำอิสระ 3 หน่วยกิต 

EM 9000 Independent Study 3 Credits 

กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
Individual’s study and research on a relevant environmental management topic. 



 ฉ.วิชำวิทยำนิพนธ์ (แผน ก2) 
จส 9004 วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

EM 9004 Thesis 12 Credits 

กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับสำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมท่ี
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์  

Self-study and research on environmental management after the thesis topic has been 
approved by the committee. 
 


