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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 

 

สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

         Master of Science (Innovation of Environmental Management) 
ชื่อย่อ      :  วท.ม. (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
                    M.Sc. (Innovation of Environmental Management) 
 

1. จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
 

2. โครงสร้างหลักสูตร  
แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ จ าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข เรียนรายวิชาและท าการค้นคว้าอิสระ 
โดยโครงสร้าง หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้ 
 

รายการ 
                         แผน ก        แผน ข 

    (หน่วยกิต)       แผน ก (1)  
      (หน่วยกิต) 

     แผน ก (2) 
     (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      ไม่นับหน่วยกิต    ไม่นับหน่วยกิต    ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์            -           9           9 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    3.1 วิชาบังคับ 
    3.2 วิชาเลือก 

 
           - 
           - 

         15 
          9 
          6 

         21 
          9 
         12 

4. วิทยานิพนธ์           36          12           - 
5. การค้นคว้าอิสระ            -            -           6 

รวม           36          36          36 

 
2.1 แผน ก (1) (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า) 36 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   - หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - หน่วยกิต 
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3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ - หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก - หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

2.2 แผน ก (2) (ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า)     36 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

2.3 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ต้องท าการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า)                36 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์  9 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 
 3.2 วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
4) การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 ก 2 และ แผน ข เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้เมื่อมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิต 
ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  
      1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  บังคับเรียนทั้ง แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 
2 และแผน ข โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัส            ชื่อรายวิชา             หน่วยกิต 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต       2(1-2-3) 
 English for Graduate Students 
SCS501  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต       2(1-2-3)
  Computer for Graduate Students 
IEV507 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1                                            1(1-2-1) 
  Thesis Seminar 1 
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รหัส           ชื่อรายวิชา            หน่วยกิต 
IEV508      สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2           1(1-2-1) 
  Thesis Seminar 2 
  2) หมวดวิชาสัมพันธ์ บังคับเรียนเฉพาะ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ านวน 9 
หน่วยกิต 
รหัส           ชื่อรายวิชา            หน่วยกิต 
IEV501     ปรัชญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5)  
  Environmental Philosophy and Ethics  
IEV502   สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  Environmental Study and Environmental Innovation 
IEV503   ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  Research Methodology in Innovation of Environmental Management 
 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                                        9  หน่วยกิต 
รหัส           ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต 
IEV504  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบยั่งยืน  3(2-2-5) 
  Sustainable Innovation of Environmental Community 
IEV505  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ   3(2-2-5) 
 Environmental Science and Pollution Management 
IEV506  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  Environmental Technology 
  - กลุ่มวิชาเลือก  
 แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัส            ชื่อรายวิชา               หน่วยกิต 
IEV601   นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

 Environmental Ecology 
IEV602   ภัยธรรมชาติและการจัดการ      3(2-2-5) 

 Natural Disaster and Management 
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รหัส           ชื่อรายวิชา               หน่วยกิต 
IEV603   สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ    3(1-4-4) 

 Seminar on Environmental Problems and Management 
IEV604   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

 Environmental Impact Assessment 
IEV605   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Geographic Information System for Environment 
IEV606   กฎหมายสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

 Environmental Law 
IEV607   นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม   3(2-2-5) 

 Holistic Innovation of Environmental Management 
IEV608   นวัตกรรมท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Local Innovation and Environmental Management 
IEV609   การสร้างแบบจ าลองและดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Environmental Model and Indicator Construction 
IEV610   สถิติส าหรับนวัตกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Statistics for Innovation and Environmental Management 
IEV611   การวิจัยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

 Innovation of Environmental Management Research 
IEV612   นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท    3(2-2-5) 

 Urban and Rural Environmental Innovation 
IEV613   นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา   3(2-2-5) 

 The Royal Initiative Sciences in Environment Innovation 
IEV614   นโยบายสาธารณะและแผนด้านสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Public Policies and Environmental Plans 
IEV615   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

 Environmental Economics 
  4) วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
      แผน ก แบบ ก 1 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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รหัส   ชื่อวิชา    หน่วยกิต 
IEV616   วิทยานิพนธ์    12-36 
   Thesis 
IEV617   การค้นคว้าอิสระ    6 
   Independent Study 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
   อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
   อักษรตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
   ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
   ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
  ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
   IEV หมู่วิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   SCS หมู่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ  
 
3. การจัดแผนการศึกษา  
 แผน ก(1) รวม 36 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน SCS501 
IEV507 

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบณัฑิต 
สัมมนาวทิยานิพนธ์ 1 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ ์ - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

- - - 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

- - - 

วิทยานพินธ ์ IEV616 วิทยานพินธ์ 6 6 
รวม 6 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

VLE501 
 IEV508 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิต 
สัมมนาวทิยานิพนธ์ 2 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  IEV616  วิทยานพินธ์ 9 

รวม           6 
 

ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - - ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพนัธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะดา้น (วชิาบงัคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะดา้น (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  IEV616  วิทยานพินธ์ 9 

รวม           6 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพนัธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  IEV616  วิทยานพินธ์ 12 

รวม           6 
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  3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

SCS501 
IEV507 

คอมพิวเตอรส์ าหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 
สัมมนาวทิยานิพนธ์ 1 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ์  IEV502 สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  IEV504 

IEV505 
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบยั่งยืน 
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมและการจดัการมลพิษ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  - - - 

รวม          9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 

VLE501 
IEV508 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิต 
สัมมนาวทิยานิพนธ์ 2 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ์  IEV501 
IEV503 

ปรัชญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  IEV506 เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  - - - 

รวม          9 
 

ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพนัธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) IEV601 

IEV604 
นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 
การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วิทยานพินธ์  IEV616 วิทยานพินธ ์ 3 
รวม          9 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพนัธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  IEV616 วิทยานพินธ ์ 9 

รวม          9 
 

3.1.4.3 แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน SCS501 
IEV507 

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบณัฑิต 
สัมมนาวทิยานิพนธ์ 1 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ์  IEV502 สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  IEV504 

IEV505 
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบยั่งยืน 
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมและการจดัการมลพิษ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  - - - 

รวม          9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE501 
IEV508 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบณัฑิต 
สัมมนาวทิยานิพนธ์ 2 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ์  IEV501 
IEV503 

ปรัชญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการ 
จัดการสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  IEV506 เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) - - - 
วิทยานพินธ์  - - - 

รวม          9 
ภาคฤดูร้อน 
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หมวดวิชา รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพนัธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) IEV601 

IEV604 
นิเวศวิทยาสิง่แวดล้อม 
การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วิทยานพินธ์  IEV617 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวม          9 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - - - 
หมวดวิชาสัมพนัธ์  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ)  - - - 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) IEV607 

IEV613 
นวัตกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม 
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วิทยานพินธ์  IEV617 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวม          9 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV501  ปรัชญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

Environmental Philosophy and Ethics 
ความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม ปรัชญาและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม

บทบาทของจริยธรรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จริยธรรมส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการสร้างและพัฒนาจริยธรรมส าหรับนัก
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์กรณีตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
IEV502  สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Environmental Study and Environmental Innovation 
หลักการและความส าคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา บทบาทและความสัมพันธ์ของ

สิ่งแวดล้อมศึกษากับนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม รูปแบบและวิธีการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาในการสร้าง
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และใช้นวัตกรรมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
วิเคราะห์กรณีตัวอย่างการใช้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและฝึกปฏิบัติการ 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV503  ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

Research Methodology in Innovation of Environmental Management 
รูปแบบและวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการวิจัยทาง

นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย วัตถุประสงค์สมมุติฐานและระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการสร้างและการใช้เครื่องมือ
วิจัย การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานและเสนอ
ผลการวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการฝึกปฏิบัติการวิจัย 
IEV504  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบย่ังยืน     3(2-2-5) 

Sustainable Innovation of Environmental Community 
ความหมายความส าคัญและขอบเขตของสิ่งแวดล้อมชุมชน ความจ าเป็นของความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมชุมชน องค์ประกอบของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและการใช้นวัตกรรมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน บทบาทและความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติและศึกษากรณีตัวอย่างในการใช้
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
IEV505  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ    3(2-2-5) 

Environmental Science and Pollution Management 
แนวคิด หลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อากาศ พืช สัตว์ และมนุษย์ แหล่งก าเนิดมลพิษ และการแพร่กระจายของสารพิษ
ในสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดและการเฝ้าระวัง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษการปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย นวัตกรรมในการควบคุมและการบริหารจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ฝึก
ปฏิบัติและศึกษากรณีตัวอย่างในการใช้นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
IEV506  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

Environmental Technology 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม กระบวนการทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ มาประยุกต์ในการบ าบัดและก าจัดของเสียอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
การวางแผน พัฒนาแบบยั่งยืน และการผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ การศึกษานอกสถานทีฝึกวิเคราะห์ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV507  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1       1(0-2-1) 

Thesis Seminar 1 
การพัฒนาหัวข้อ และการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ใน

ระดับปริญญาโท และวิธีปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนของวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 
IEV508  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2       1(0-2-1) 

Thesis Seminar 2 
การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และวิธีปฏิบัติตามรูปแบบการ

เขียนของวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
IEV601  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

Environmental Ecology 
วิวัฒนาการของวิชานิเวศวิทยา ความหมายของระบบนิเวศ ธรรมชาติและกฎของ

สสารและพลังงาน โดยเฉพาะกฎของพลังงานในระบบนิเวศ ส่วนประกอบของโลกและชีวิต ได้แก่
อะตอม โมเลกุล สารประกอบ ปฏิกิริยาทางเคมี กรดและเบส สารประกอบ เซลล์และน้ าในสิ่งมีชีวิต
บทบาทของแสง และสสาร การสังเคราะห์แสงของพืชในระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร และ
ระดับการถ่ายทอดพลังงานและอาหาร วัฏจักรของธาตุและสสาร เช่น น้ า ธาตุต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศ ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง และบทบาทของมนุษย์ต่อการรักษา ดุลยภาพของ
สิ่งแวดล้อมและฝึกปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
IEV602  ภัยธรรมชาติและการจัดการ      3(2-2-5) 

Natural Disaster and Management 
ศึกษาภัยธรรมชาติและสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติเช่น พายุ แผ่นดินไหวภูเขา

ไฟระเบิด ไฟป่า น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วม ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย ผลกระทบต่อภัยธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม มาตรการและนวัตกรรมที่
ใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งก่อนและหลังการเกิดภัยภัยธรรมชาติฝึก
วิเคราะห์และปฏิบัติการในการจัดการป้องกันแก้ไขภัยธรรมชาติด้วยนวัตกรรม 
IEV603  สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ     3(1-4-4) 

Seminar on Environmental Problems and Management 
วิเคราะห์ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติและภัยพิบัติที่

เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม การก าหนดเกณฑ์ชี้วัด วิธีด าเนินและใช้นวัตกรรมในการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการสัมมนา 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV604  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

Environmental Impact Assessment 
แนวคิด หลักการ และเทคนิคการประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ (HIA) การ
สรุป รวบรวมสาเหตุ และตัวการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบและเสนอวิธีการแก้ไข
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษาและฝึก
วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง ปฏิบัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
IEV605  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Geographic Information System for Environmental 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการส ารวจข้อมูล

ระยะไกล ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือการส ารวจข้อมูลและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
วางแผนจัดการโครงการแก้ปัญหาและการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
และฝึกปฏิบัติการ 
IEV606  กฎหมายสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

Environmental Law 
หลักการกฎหมายสากลและกฎหมายไทยเพ่ือการส่งเสริม ป้องกันและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม มาตรการทางกฎหมายในการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและเหตุผลในการออกกฎหมาย แพ่ง อาญา และ
ปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งในอดีต
และปัจจุบัน เช่น แร่ พลังงาน วัตถุอันตราย สารพิษ สัตว์ และพืช ตลอดจนปัญหาการใช้และการ
บังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันศึกษาบทบัญญัติหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
IEV607  นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม    3(2-2-5) 

Holistic Innovation of Environmental Management 
ความหมาย ความส าคัญของนวัตกรรม หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมทั้งในมิติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
ในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน การออกแบบนวัตกรรม กรณีตัวอย่างนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์รวมเชิงพ้ืนที่ การฝึกปฏิบัติการใช้นวัตกรรมเพ่ือ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV608  นวัตกรรมท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Local Innovation and Environmental Management 
ศึกษาด้านนวัตกรรมท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในและ

ต่างประเทศ ตัวอย่างของนวัตกรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ และระบุความส าคัญของนวัตกรรมท้องถิ่นใน
ด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและแนวทางการเรียนรู้จากนวัตกรรมท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นอันสอดคล้องกับการจัดการทางสิ่งแวดล้อมได้และฝึกปฏิบัติการ 
IEV609  การสร้างแบบจ าลองและดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

Environmental Model and Indicator Construction 
ดัชนีสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานในการประยุกต์สร้างแบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 มิติ คือ 

ทรัพยากร เทคโนโลยีมลพิษและเศรษฐกิจสังคม การวางแผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบ
ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้แบบจ าลองทางสิ่งแวดล้อม การประเมินศักยภาพและการคาดการณ์
สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต 
IEV610  สถิติส าหรับนวัตกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Statistics for Innovation and Environmental Management 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติและการน าไปใช้ การแจกแจงความถี่และการเสนอแบบ

ตารางกราฟ และสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์ และ Regression analysis 
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เช่น t-test F-test และ z-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและฝึกปฏิบัติการ 
 IEV611  การวิจัยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Innovation of Environmental Management Research 
ศึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศ และกระบวนการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
IEV612  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท     3(2-2-5) 

Urban and Rural Environmental Innovation 
ศึกษา วิเคราะห์ความหมายของชุมชนเมืองและชนบท ความแตกต่างของนวัตกรรม

ในชุมชนเมืองและชนบท ในมิติทางสิ่งแวดล้อม เช่น นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ นวัตกรรมด้านความ
มั่นคงทางอาหาร นวัตกรรมทางการเกษตร และปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนและเมือง 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV613  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา    3(2-2-5) 

The Royal Initiative Sciences in Environment Innovation 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามศาสตร์

พระราชา ทฤษฎีเกี่ยวกับดิน ทฤษฎีหญ้าแฝก ทฤษฎีการจัดการน้ าและการก าจัดน้ าเสีย ทฤษฎีฝนหลวง
แนวคิดด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าในที่สูงการปลูก
ป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การอนุรักษ์ป่าต้นน้ า การอนุรักษ์พลังงาน 
และทฤษฎีใหม่ตามพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาภาคสนามและฝึกปฏิบัติการ 
IEV614  นโยบายสาธารณะและแผนด้านสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Public Policies and Environmental Plans 
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสาธารณะและแผนของ

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ วิธีการสร้างและการยอมรับ การ
ตระหนักรู้ต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายและบทบาท
ขององค์กรสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความ
ร่วมมือ และพันธะของประเทศไทยกับนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาดู
งานและวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม 
IEV615  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Environmental Economics 
หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรระดับชาติและ

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้และแสวงหาวัตถุดิบในการผลิต การลงทุน การขนส่งตลาด
และราคาสินค้า การบริโภค แรงงาน และการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับปริมาณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและดุลยภาพสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์ความรับผิดชอบทางธุรกิจกับการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติการวิเคราะห์มูลค่าทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
IEV616  วิทยานิพนธ์       12 - 36 หน่วยกิต 

Thesis 
การศึกษาวิจัยในระดับปริญญามหาบัณฑิต เพ่ือพัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการสาขาวิชา 

นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
IEV617  การค้นคว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 

Independent Study 
เป็นวิชาที่นักศึกษาเฉพาะผู้ที่เลือกศึกษา แผน ข ท าการค้นคว้า และศึกษาด้วย

ตนเอง โดยเลือกศึกษาในหัวข้อทางด้านนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความสนใจเป็นพิเศษ โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเป็นผู้จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา และหัวข้อที่ นักศึกษา
เลือกศึกษาอาจจะอยู่ในรูปของกรณีศึกษา งานวิจัย 
SCS501  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต     2(1-2-3) 

Computer for Graduate Students 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การใช้และสืบข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการ
บริหารงาน 
VLE501  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต     2(1-2-3) 

English for Graduate Students 
การฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและ

สรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อโดยสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ 
 


