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 หลกัการและเหตผุล 
ปญัหาสิง่แวดลอ้มและภยัคุกคามจากวกิฤตการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ในอดตีมา

จนโลกปจัจุบนัไดท้วคีวามรุนแรงขึน้ทุกขณะ ปญัหาสิง่แวดลอ้มที่สําคญักําลงัเกดิขึน้และส่งผลกระทบ
ขนาดใหญ่ถึงระดบัโลก และระดบัภูมภิาค เช่น ปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (ปญัหาโลก
รอ้น) ปญัหามลพษิสิง่แวดลอ้มขา้มแดน หรอื ในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่ เช่น ปญัหาการบุกรุก
ทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปญัหาความมัน่คงทางอาหาร ปญัหาภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
ไดถู้กหยบิยกขึน้มาเป็นประเดน็สําคญัใน เวทกีารประชุมระดบัโลกและระดบัภูมภิาค เพื่อหาทางออก
ร่วมกนัและเป็นแรงขบัและผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชวีติ การดําเนินธุรกิจและการ
บรหิารจดัการที่คํานึงถึงสิง่แวดล้อมมากขึ้นจนในปจัจุบนั เกิดความเขา้ใจและความตระหนักถึงการ
ดาํเนินชวีติทีป่รบัและรกัษาสมดุลระหว่างเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เช่น การผลติและการบรโิภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดําเนินธุรกิจที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม หรอืเศรษฐกจิและสงัคมคารบ์อนตํ่า แนวคดิและแนวปฏบิตัน้ีิ คอื “การพฒันาทีย่ ัง่ยนื” และ
เป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลก 

ประเทศไทยกเ็ช่นกนั ผลกระทบจากปญัหาสิง่แวดลอ้มไดท้วคีวามรุนแรงขึน้ในช่วงหลายปีที่
ผ่านมาตวัอย่างเช่น ปญัหามลพษิทางอากาศ ปญัหามลพษิทางน้ํา ขยะของเสยี การแพร่กระจายของ
มลพิษจากภาคการผลิต มลพิษในเขตเมืองและชุมชน การลักลอบทิ้งสารเคมีและของเสียจาก
อุตสาหกรรมดนิโคลนถล่ม ชายฝ ัง่ถูกกดัเซาะพงัทลาย การบุกรกุและการลกัลอบตดัไมท้าํลายปา่ ปญัหา
ต่างๆเหล่าน้ี ส่งผลให้ ทุกภาคส่วนทัง้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ได้หันมาให้
ความสําคญัและร่วมกนัแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั และนําไปสู่การกําหนดเครื่องมอืและกลไก
การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมที่เป็นองค์รวม เกดิการบูรณการแนวคดิระหว่างการอนุรกัษ์ การพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม การบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรฐัและภาครี่วมพฒันา การเชื่อมโยงขอ้มูล
ขอ้สนเทศดา้นเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 จากกระแสพลวตัรดงักล่าว จงึเป็นที่มาของ โครงการพฒันาศกัยภาพนักบรหิารระดบัสูง
ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืโดยมปีรชัญาพืน้ฐานวา่ผูส้าํเรจ็การศกึษาอบรมจะเป็นบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความเขา้ใจในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืและบูรณาการตามหลกัธรรมาภิบาล 
สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลกัสตูรน้ีจงึมุง่เน้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูบ้รหิารใหเ้ป็นผูบ้รหิารยุคใหมห่วัใจสเีขยีว 
เป็นผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบในการดําเนินงานดา้นสิง่แวดล้อม มกีารเชื่อมโยงเครอืข่าย
ความรว่มมอืในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม และสามารถตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มบนหลกัเหตุ
และผล โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสําคญั รวมทัง้สามารถสร้างสมดุลระหว่างการพฒันา
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
  



• วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
๑) เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพนกับรหิารระดบัสงูในการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืแบบองคร์วม

และบรูณการตามหลกัธรรมาภบิาล 
๒) เพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์และกระบวนทศัน์ของนกับรหิารสิง่แวดลอ้มยคุใหม ่
๓) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม 

• ผูเ้ข้ารบัการศึกษาอบรม 
 ผูส้มคัรเขา้รบัการศกึษาอบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มสาํหรบันัก
บรหิารระดบัสงูรุน่ที ่๖ ตอ้งมคีุณสมบตัใินขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 
๑) ขา้ราชการตุลาการ ขา้ราชการอยัการ 
๒) ขา้ราชการฝา่ยพลเรอืนหรอืขา้ราชการอื่นซึง่ดาํรงตําแหน่งทีเ่ทยีบเทา่ในสายงานบรหิาร 
ระดบัตน้ หรอือาํนวยการระดบัสงู หรอืสายงานวชิาการระดบัเชีย่วชาญ ขึน้ไป 
๓) ผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจิผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา ผูบ้รหิารองคก์รอสิระ ผูบ้รหิารองคก์ร   
หรอื สายงานวชิาการระดบัเชีย่วชาญ ขึน้ไป 
๔) สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
๕) ขา้ราชการทหารและขา้ราชการตํารวจ ชัน้ยศ พนัเอกพเิศษ นาวาเอกพเิศษ นาวาอากาศเอกพเิศษ
และพนัตํารวจเอกพเิศษ ขึน้ไป 
๖) ผูบ้รหิารภาคเอกชน ผูบ้รหิารองคก์รพฒันาเอกชน สื่อมวลชน ผูนํ้าทอ้งถิน่ หรอืผูนํ้าชุมชน
๗) บุคคลอื่นๆทีม่คีุณสมบตัเิทยีบเทา่ 

 

• จาํนวนผูเ้ข้ารบัการศึกษาอบรม 
๖๐ คน 
 

• รปูแบบการศึกษาอบรม 
 การศกึษาอบรมของหลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อมสําหรบันักบรหิาร

ระดบัสงูรุน่ที ่๖ (ปธส. ๖) ประกอบดว้ย การบรรยายแบบมสีว่นรว่ม การเสวนา การอภปิราย การระดม
ความคดิเหน็ การเปรยีบเทยีบและวเิคราะหก์รณีศกึษา การฝึกปฏบิตักิาร การศกึษาดูงาน รวมทัง้การ
จดัทาํสารนิพนธแ์บบกลุ่ม ทัง้น้ีในการศกึษาอบรมจะใชร้ปูแบบการศกึษาหลากหลายวธิดีงัทีก่ล่าวมาแลว้
ประกอบกนั 

 
 
 
 
 



• วนัและเวลาในการศึกษาอบรม 
 ทุกวนัพฤหสับด ีเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. และทุกวนัศุกรเ์วลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 

• สถานท่ีในการศึกษาอบรม 
 ๑) ห้องอารีย์ส ัมพนัธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 ๒) สถานที่ศึกษาดูงานเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์เชิงประจกัษ์ ในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจงัหวดั 
 

• การสาํเรจ็การศึกษาอบรม 
 ๑) ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมในหลกัสูตร จะเป็นผูส้ําเรจ็การศกึษาอบรมเมื่อปฏบิตัติามเกณฑ์

ต่างๆต่อไปน้ีโดยครบถว้น 
 ๑.๑) เกณฑเ์วลาเรยีน:  ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมต้องมเีวลาศกึษาอบรมตลอดทัง้

หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ หรือ ๑๗๔ ชัว่โมง ของระยะเวลาการศึกษาอบรม โดยผู้เข้ารับ
การศกึษาอบรมจะตอ้งสแกนลายน้ิวมอืเพือ่แสดงตนวา่ไดเ้ขา้รว่มการศกึษาอบรมในแต่ละครัง้ 

 ๑.๒) เกณฑก์ารมสี่วนร่วม: ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมตอ้งมสีว่นรว่มในการศกึษาอบรม 
ตามกระบวนการศกึษาอบรมทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร 

๑.๓) เกณฑก์ารจดัทําสารนิพนธ์: ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมต้องดําเนินการจดัทําสาร
นิพนธ์หรอืการศึกษาค้นคว้าอสิระ (Independent Study) ในรูปแบบกลุ่มการศึกษา เพื่อจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื และบูรณาการตามหลกัธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม และ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรม รวมทัง้การศึกษาดูงาน โดยจดัทําเป็นเอกสารรายงาน พร้อมการ
นําเสนอ 

๑.๔) เกณฑค์วามประพฤต:ิ ไมม่คีวามประพฤตเิสยีหายและไมด่าํเนินการใดๆ อนันํามา
ซึง่ความเสือ่มเสยีชื่อเสยีง 

๒) ผูส้าํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรจะไดร้บัประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มสาํหรบั
นกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่๖ 

 

• ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย 
 กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม ยกเว้นค่าลงทะเบียนในการศึกษาอบรมและรบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ย ซึง่ประกอบดว้ย 
 ๑ )  ค่ า ใช้จ่ าย ในการจัดการศึกษาอบรม  ณ  กรมส่ ง เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร และสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร/
คูม่อืประกอบการศกึษาอบรม และคา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 



 ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ห้องพักคู่) ค่าสถานที ่
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เอกสาร/คูม่อืประกอบการศกึษาอบรม และคา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ๓) ค่าใช้จ่ายสําหรบัการศึกษาดูงานในประเทศ ได้แก่ ค่าเดินทาง (กรณีเดินทางโดย
เครื่องบนิเป็นตัว๋โดยสารชัน้ประหยดั) ค่าที่พกั (ห้องพกัคู่) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร/คู่มอื
ประกอบการศกึษาอบรม 

 สาํหรบั คา่ใชจ้า่ยในการลงพืน้ทีจ่ดัทาํสารนิพนธ ์ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสงักดั  
 
 อน่ึงในกรณทีีผู่เ้ขา้รบัการศกึษาอบรมประสงคจ์ะเดนิทางโดยเครื่องบนิดว้ยตัว๋โดยสารชัน้ที่

สงูขึน้ หรอืพกัหอ้งพกัเดีย่ว ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนต่างเอง และ
หากผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมยกเลกิการเดนิทางและ/หรอืเขา้พกัยงัทีพ่กั หลงัจากทีห่ลกัสูตรไดท้ําการจอง
ตัว๋เครื่องบนิและ/หรอืหอ้งพกัเรยีบรอ้ยแล้ว และหลกัสูตรไม่สามารถคนืตัว๋เครื่องบนิและ/หรอืหอ้งพกั
ดงักล่าวได ้ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
 
 

• เน้ือหาของหลกัสตูร 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่
๖ มจีาํนวนชัว่โมงการศกึษาอบรม รวม ๒๓๑ ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย 

1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการ
สิง่แวดลอ้ม รวม ๓๑.๕ ชัว่โมง ประกอบดว้ย  

- พธิเีปิดและการปฐมนิเทศ ๒๑ ชัว่โมง (๓ วนั ๒คนื) 
- การนําเสนอผลงานและการปจัฉิมนิเทศ ๑๐.๕ ชัว่โมง 

2) การศกึษาแนวบรูณาการ รวม ๙๔.๕ ชัว่โมง (๙ สปัดาห)์ โดยแบ่งเป็นการศกึษาอบรมใน ๓ 
โมดูลกลุ่มวชิา แต่ละโมดูลประกอบไปดว้ย ๓ ชุดวชิา  รวมทัง้หมด ๙ ชุดวชิา ชุดวชิาละ 
๑๐.๕ ชัว่โมง ในแต่ละชุดวชิาใช้การศกึษาอบรมเชงิผสมผสานซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย 
การอภปิราย การเสวนา  การใชก้รณีศกึษา การระดมความคดิเหน็ การสมัมนา การทํากจิกรรม
การเรยีนรูต่้างๆ ภายในสถานที ่และการศกึษาดูงานนอกสถานที่ สําหรบั ๓ โมดูลกลุ่มชุดวชิา 
เป็นดงัต่อไปน้ี 

- สิง่แวดลอ้ม ๑.๐ โมดลูชุดวชิาความรูพ้ืน้ฐานและความรูเ้ฉพาะทางดา้นสิง่แวดลอ้ม
สาํหรบัผูบ้รหิาร ๓๑.๕ ชัว่โมง 

- สิง่แวดลอ้ม ๒.๐ โมดลูชุดวชิาความรูเ้ฉพาะเพื่อการตดัสนิใจทางดา้นสิง่แวดลอ้มสาํหรบั
ผูบ้รหิาร ๓๑.๕ ชัว่โมง 

- สิ่งแวดล้อม ๓.๐ โมดูลชุดวิชาความรู้เฉพาะที่เน้นหนักทางด้านนวตักรรมต่าง ๆที่
เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มสาํหรบัผูบ้รหิาร ๓๑.๕ ชัว่โมง 

3) การสรา้งประสบการณ์นกับรหิารเชงิประจกัษ์ จาํนวน ๔ ครัง้ รวม ๖๓ ชัว่โมง ประกอบดว้ย 



- การศกึษาดูงานดา้นสิง่แวดลอ้มในกรุงเทพมหานครหรอืปรมิณฑล เตม็วนั จํานวน 
๑๔ ชัว่โมง (๒ ครัง้ ครัง้ละ ๗ ชัว่โมง) 

- การศกึษาดงูานต่างจงัหวดั ๒๘ ชัว่โมง (๔วนั ๓ คนื จาํนวน ๑ ครัง้)  
- การศกึษาดงูานและการฝึกปฏบิตัใินพืน้ที ่๒๑ ชัว่โมง (๓ วนั ๒ คนื จาํนวน ๑ ครัง้) 

4) การจดัทาํสารนิพนธแ์บบกลุ่ม รวม ๔๒ ชัว่โมง(จาํนวน ๔ สปัดาห)์  
 
 
เน้ือหาสาระวิชา  

การศึกษาแนวบูรณาการรวมทัง้สิ้น ๒๓๑ ชัว่โมง มีเน้ือหาสาระวิชาที่มคีวามสําคญัในการ
สนับสนุนและส่ ง เสริมศักยภาพของผู้ เ ข้า รับการศึกษาอบรม  เพื่ อ เ ป็นนักบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่มธีรรมาภิบาลและมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืแหง่สหประชาชาต ิ(SustainableDevelopment Goals: SDGs) แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยที่
เน้ือหาสาระการศกึษาอบรม ประกอบไปดว้ย ๔ องคป์ระกอบคอื ๑) การแลกเปลีย่นประสบการณ์และ
สรา้งเครอืข่ายนักบรหิารระดบัสูงดา้นการจดัการสิง่แวดล้อม ๒) การศกึษาแนวบูรณาการ ๓) การสรา้ง
ประสบการณ์นกับรหิารเชงิประจกัษ์ และ ๔) การจดัทาํสารนิพนธแ์บบกลุ่ม โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
๑. การแลกเปล่ียนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายนักบริหารระดบัสูงด้านการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม 

การดาํเนินการในองคป์ระกอบน้ี มจีาํนวนชัว่โมง ๓๑.๕ ชัว่โมงดงัต่อไปน้ี 
การปฐมนิเทศ จาํนวน ๒๑ ชัว่โมง (๓ วนั ๒ คืน) 
ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมจะต้องผ่านกระบวนการของการทําความเขา้ใจหลกัสูตรการศกึษา

อบรม การทําความรู้จกัซึ่งกันและกัน การร่วมกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ การทํางานเป็นหมู่คณะ การ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ และการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกนั 

การปฐมนิเทศ ประกอบไปดว้ย 
- พธิเีปิด  
- ปาฐกถาพเิศษ โดย รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- การบรรยายใหค้วามรูแ้ละการสรา้งเครอืขา่ยสิง่แวดลอ้มสาํหรบัประเทศไทย  

การปัจฉิมนิเทศ จาํนวน ๑๐.๕ ชัว่โมง 
ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมจะต้องนําเสนอผลงานการคน้ควา้วจิยัจากสารนิพนธ์กลุ่มซึ่งไดร้บั

การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั นอกจากน้ียงัมีการ
บรรยายพเิศษ และพธิปิีด 

 
 



๒. การศึกษาแนวบรูณาการ 
การดําเนินการในองคป์ระกอบน้ี มจีํานวนชัว่โมง ๙๔.๕ ชัว่โมง ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมจะ

ผ่านการศกึษาแนวบูรณาการ ณ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม ใน ๓ โมดูลกลุ่มวชิา โดยที่แต่ละ
โมดูลจะประกอบไปด้วย ๓ ชุดวชิา แต่ละชุดวชิาจะประกอบไปด้วย ๒-๓ หวัขอ้ย่อย การศกึษาแนว
บรูณาการจะเป็นการศกึษาอบรมเชงิผสมผสาน ซึง่ใชว้ธิกีารเรยีนรูภ้ายในสถานที ่ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น 
การบรรยาย การอภปิราย การเสวนา  การใชก้รณีศกึษา การระดมความคดิเหน็ การสมัมนา การทํา
กจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ และการศกึษาดงูานทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิาภายนอกสถานที ่ โดยมผีูร้บัผดิชอบ
ชุดวชิาสาํหรบัแต่ละชุดวชิา ทาํหน้าทีอ่อกแบบและจดัเตรยีมชุดวชิา เชญิวทิยากรหลกัประจาํชุดวชิาและ
วิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ หรือ
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ชีื่อเสยีงจากภาครฐั/เอกชน/ประชาสงัคมและมปีระสบการณ์ยาวนานทีเ่กี่ยวขอ้งมาร่วม
บรรยาย ในแต่ละโมดลู เป็นไปดงัต่อไปน้ี  
 
โมดูล ส่ิงแวดล้อม ๑.๐ ชุดวิชาความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะทางด้านส่ิงแวดล้อมสาํหรบั
ผูบ้ริหาร 
สาระสาํคญั 

ความรูพ้ืน้ฐานและความรูเ้ฉพาะทางดา้นสิง่แวดล้อมสําหรบัผูบ้รหิาร โดยเป็นความรูเ้กี่ยวกบั
การบรหิารและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การพฒันาซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามศาสตรพ์ระราชาการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ สิง่แวดล้อมแบบองค์รวมและบูรณาการความรูด้้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มของประเทศไทย สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มระดบันานาชาตแิละระดบั
โลก พนัธกรณีและองค์กรระหว่างประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การจดัการปญัหา
มลพษิขา้มพรมแดนในบรบิทของประชาคมอาเซยีน การรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและ
ปญัหาทีต่ามมา การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละการบรหิารจดัการ ประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตต่ิาง 
ๆทีส่าํคญัของประเทศ และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
 
ผลลพัธแ์ละคุณสมบตัอินัพงึประสงคท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาอบรม 

เมื่อเสรจ็สิน้การศกึษาอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระสาํคญัของ โมดูล
กลุ่มวชิา สิง่แวดลอ้ม ๑.๐ ชุดวชิาความรูพ้ืน้ฐานและความรูเ้ฉพาะทางดา้นสิง่แวดลอ้มสาํหรบัผูบ้รหิาร 
ดงัน้ี 
ในระดบับคุคล 

๑) เป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลง มคีวามพรอ้มดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อยา่งยัง่ยนืในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
๒) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการจดัการสิง่แวดลอ้มตามศาสตรพ์ระราชา การจดัการสิง่แวดลอ้ม
แบบองคร์วมและบรูณาการตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 



๓) มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณ์สิง่แวดลอ้มไทยและสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศใน
บรบิทของโลกปจัจุบนัและอนาคต 
๔) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื่องทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการทีเ่หมาะสมสาํหรบัประเทศ
ไทย 
๕) สามารถสรา้งเครอืข่ายผูนํ้า ซึ่งสามารถระดมความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ข
ปญัหาดา้นสิง่แวดล้อมในการบรหิารราชการของประเทศตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมตาม
หลกัการจดัการสิง่แวดล้อมแบบองค์รวมและบูรณาการตามเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื ตาม
ศาสตร์พระราชาและตามหลกัขอ้เทจ็จรงิในสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของ
ประเทศไทย 

 
 
ในระดบัองคก์ร 

สามารถนําองค์กรที่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดา้นการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมโดยตรง มกีาร
พฒันาปรบัปรุงกระบวนการในการทํางานใหม้คีวามทนัสมยั โดยมกีารประยุกต์ใชศ้าสตรข์องพระราชา 
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื และการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างมปีระสทิธภิาพ ทํา
ใหผ้ลการปฏบิตังิานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

สามารถนําองค์กรที่มหีน้าที่รบัผดิชอบส่วนหน่ึงในด้านสิง่แวดล้อม เช่น องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ หรอื องคก์รเอกชน ใหม้คีวามตระหนักและใหค้วามสําคญักบัการดูแลแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม
มากขึน้ มกีารจดัสรรทรพัยากรทีเ่พยีงพอในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ทําใหส้ามารถบรรเทาปญัหา
ผลกระทบสิง่แวดล้อมทีม่ต่ีอชุมชนหรอืพืน้ที่ลงได ้เกดิความร่วมมอืระหว่างภาคต่ีาง ๆ ในการบรหิาร
จดัการสิง่แวดลอ้มรว่มกนัอนัจะนําไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
ขอบเขตเน้ือหาของโมดลูกลุ่มวชิา 

๑) การจดัการสิง่แวดลอ้มตามศาสตรพ์ระราชา การจดัการสิง่แวดลอ้มแบบองคร์วมและบูรณา
การตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจาํนวน ๑๐.๕ ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย  

๑.๑) การจดัการสิง่แวดลอ้มและเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 ๑.๒) การประยกุตแ์นวทางพระราชดาํรใินการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 ๑.๓) การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในกระแส Disruptive และ
 การพฒันาทีย่ ัง่ยนืในยคุไทยแลนด ์4.0 
 ๑.๔) การศกึษาดงูานหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิา 
๒) สิง่แวดลอ้มไทยและสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศในบรบิทของโลกปจัจุบนัและอนาคตจาํนวน 
๑๐.๕ ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย  

๒.๑) บรบิทสิง่แวดลอ้มไทย – มลพษิและสถานการณ์สิง่แวดลอ้มไทย 
 ๒.๒) บรบิทสิง่แวดลอ้มโลก – การจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและประเดน็
 สิง่แวดลอ้มโลก  



 ๒.๓) ประเดน็สิง่แวดลอ้มขา้มพรมแดน และ พนัธกรณรีะหวา่งชาต ิ
 ๒.๔) การศกึษาดงูานหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิา 
๓) ทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการขัน้ประยกุตจ์าํนวน 10.5 ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย  

๓.๑) ทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆของประเทศไทยและการบรหิารจดัการ 
 ๓.๒) การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิําหรบั
 ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ๓.๓) การศกึษาดงูานหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิา 

 
โมดูล ส่ิงแวดล้อม ๒.๐ ชุดวิชาความรู้เฉพาะเพ่ือการตัดสินใจทางด้านส่ิงแวดล้อมสําหรบั
ผูบ้ริหาร  
สาระสาํคญั 

ความรูเ้ฉพาะเพื่อการตดัสนิใจทางดา้นสิง่แวดลอ้มสาํหรบัผูบ้รหิาร โดยเป็นความรูใ้นดา้น การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การอภิบาลสิ่งแวดล้อม อุดมการณ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร ์นโยบาย และการวางแผนทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหแ์ผน
และนโยบาย การวเิคราะหแ์ละประเมนิทางดา้นสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์ภาวะผูนํ้า การ
สรา้งความตระหนักและการบรหิารความเปลี่ยนแปลงเพื่อความยัง่ยนืการส่งเสรมิกระบวน การมสี่วน
ร่วมของประชาชนและการจัดการความขดัแย้งด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มและกระบวนการยตุธิรรมทางดา้นสิง่แวดลอ้มในกระแสโลกาภวิฒัน์ 
ผลลพัธแ์ละคุณสมบตัอินัพงึประสงคท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาอบรม 

เมื่อเสรจ็สิน้การศกึษาอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระสาํคญัของ โมดูล
กลุ่มวชิา สิง่แวดล้อม ๒.๐ ชุดวชิาความรู้ความรู้เฉพาะเพื่อการตดัสนิใจทางด้านสิง่แวดล้อมสําหรบั
ผูบ้รหิาร ดงัน้ี 
ในระดบับคุคล 

๑) เป็นผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์ มสีมรรถนะทางการบรหิารและขดีความสามารถ พรอ้มทีจ่ะเป็นกลไก
 ในการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืแบบองคร์วมและบรูณาตามหลกัธรรมาภบิาล 

๒) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการอภบิาลสิง่แวดล้อมและธรรมาภบิาล จรยิธรรมและอุดมการณ์
 สิง่แวดลอ้ม 

๓) มคีวามรู ้ความเขา้ใจการวเิคราะหแ์ละประเมนิทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
๔) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื่องภาวะผูนํ้า การจดัการความขดัแยง้ และความเป็นธรรมทางดา้น

 สิง่แวดลอ้ม 
๕) เกดิเครอืขา่ยผูนํ้า ซึง่สามารถระดมความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ข

 ปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งมธีรรมาภบิาล เขา้ใจและ              



 ผา่นกระบวนการวเิคราะหแ์ละประเมนิทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และผา่นกระบวนการมสีว่นรว่ม
 ของภาคประชาชนสงัคมและการจดัการความขดัแยง้ โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 
ในระดบัองคก์ร 

สามารถนําองค์กรทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดา้นการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมโดยตรง โดยมี
ธรรมาภบิาลในการดําเนินงานเพิม่ขึน้ มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิทางดา้นสิง่แวดล้อม ช่วยใหผ้ลการ
ปฏบิตังิานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

สามารถนําองค์กรที่มหีน้าที่รบัผดิชอบส่วนหน่ึงในด้านสิง่แวดล้อม เช่น องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ หรอื องคก์รเอกชน ใหม้คีวามตระหนักและใหค้วามสําคญักบัการดูแลแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม
มากขึน้ มกีารจดัสรรทรพัยากรทีเ่พยีงพอในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ทําใหส้ามารถบรรเทาปญัหา
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอชุมชนหรอืพืน้ทีล่งได ้โดยอาศยักระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชน
และการจดัการความขดัแยง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม และกฎหมายสิง่แวดลอ้มและกระบวนการยุตธิรรมทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม 
 
 
ขอบเขตเน้ือหาของโมดลูกลุ่มวชิา 

๔) การอภบิาลสิง่แวดลอ้มและธรรมาภบิาลจาํนวน 10.5 ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย  
๔.๑)การอภบิาลสิง่แวดลอ้ม หลกัธรรมมาภบิาลสิง่แวดลอ้มและการจดัการ 

 ๔.๒) จรยิธรรมและอุดมการณ์สิง่แวดลอ้มสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ๔.๓) การศกึษาดงูานหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิา 
๕) การวเิคราะหแ์ละประเมนิทางดา้นสิง่แวดลอ้มสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู จาํนวน ๑๐.๕ ชัว่โมง 

 ประกอบไปดว้ย  
๕.๑) การวางแผนและการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ๕.๒) การวเิคราะหแ์ละประเมนิทางดา้นสิง่แวดลอ้มสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ๕.๓) การศกึษาดงูานหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิา 
๖) ภาวะผูนํ้า การจดัการความขดัแยง้ และความเป็นธรรมทางดา้นสิง่แวดลอ้มสําหรบัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูจาํนวน ๑๐.๕ ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย  

๖.๑) ภาวะผูนํ้า การสรา้งความตระหนักและการบรหิารความเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
        ยัง่ยนื 
 ๖.๒) การมสีว่นรว่มของประชาชนและการจดัการความขดัแยง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

๖.๓) กฎหมายสิง่แวดล้อมและกระบวนการยุตธิรรมทางดา้นสิง่แวดล้อมในกระแส
โลกาภวิฒัน์ 

๖.๔) การศกึษาดงูานหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิา 



 
โมดลู ส่ิงแวดล้อม ๓.๐ ชุดวิชาความรู้เฉพาะท่ีเน้นหนักทางด้านนวตักรรมต่าง ๆท่ีเก่ียวข้องกบั
ส่ิงแวดล้อมสาํหรบัผูบ้ริหาร  
สาระสาํคญั 

ความรู้เฉพาะที่เน้นหนักทางด้านนวตักรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสําหรับผู้บริหาร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตรแ์ละนวตักรรมเพื่อความยัง่ยนืทางด้านสิง่แวดล้อม การประเมนิวฏัจกัรชวีติ
ผลติภณัฑน์วตักรรม การจดัการในบรบิทของภาคธุรกจิ เอกชนและอุตสาหกรรมธุรกจิสเีขยีวและหว่งโซ่
อุปทานทางสิง่แวดลอ้มเทคโนโลยสีะอาดและพลงังานในยคุไทยแลนด ์๔.๐ อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ และ
นวตักรรมการจดัการการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงและชุมชนเพื่อความยัง่ยนื เมอืงอจัฉรยิะ เมอืงสเีขยีว 
และระบบการจดัการ 
 
ผลลพัธแ์ละคุณสมบตัอินัพงึประสงคท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาอบรม 

เมื่อเสรจ็สิน้การศกึษาอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระสาํคญัของ โมดูล
กลุ่มวชิา สิง่แวดลอ้ม ๓.๐ ชุดวชิาความรูเ้ฉพาะทีเ่น้นหนักทางดา้นนวตักรรมต่าง ๆที่เกี่ยวขอ้งกบั
สิง่แวดลอ้มสาํหรบัผูบ้รหิาร ดงัน้ี 
ในระดบับคุคล 

๑) เป็นผูม้ปีระสบการณ์และกระบวนทศัน์ของนักบรหิารการจดัการสิง่แวดล้อมยุคใหม่ ตาม
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และปฏบิตังิานโดยยดึผลประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชนเป็นทีต่ ัง้ 

๒) มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตรข์องทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ความ
ยัง่ยนืทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และนวตักรรมการจดัการในบรบิทของภาคธุรกจิ เอกชนและอุตสาหกรรม 

๓) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังานในยคุไทยแลนด ์๔.๐ 

๔) มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งเมอืงอจัฉรยิะและการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงอยา่งยัง่ยนื 
๕) เกดิเครอืขา่ยผูนํ้า ซึง่สามารถระดมความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหาดา้น

สิง่แวดลอ้ม โดยอาศยัหลกัเศรษฐศาสตร ์นวตกรรมและเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ลดมลพษิ 
ลดรอยเทา้คารบ์อน และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
 
ในระดบัองคก์ร 

สามารถนําองค์กรที่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดา้นการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมโดยตรง มกีาร
พฒันาปรบัปรุงกระบวนการในการทาํงานใหม้คีวามทนัสมยั สามารถสนองตอบต่อนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ โดยมกีารประยุกต์ใช้ นวตักรรม และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม และอาศยัหลกัเศรษฐศาสตร์ ความ
ยัง่ยนืทางด้านสิง่แวดล้อม ทําใหผ้ลการปฏบิตัิงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่าง
ชดัเจน 



สามารถนําองค์กรที่มหีน้าที่รบัผดิชอบส่วนหน่ึงในด้านสิง่แวดล้อม เช่น องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ หรอื องคก์รเอกชน ใหม้คีวามตระหนักและใหค้วามสําคญักบัการดูแลแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม
โดยอาศยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางดา้นสิง่แวดลอ้มและพลงังานในยุคไทยแลนด ์๔.๐ ธุรกจิสเีขยีว
และห่วงโซ่อุปทานทางสิง่แวดลอ้ม การจดัการเพื่อความยัง่ยนืทางดา้นสิง่แวดลอ้มในภาคธุรกจิเอกชน
อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การพฒันาชุมชนทีอ่ยู่อาศยัและองคก์รใหม้กีาร
จดัการในรปูแบบ ชุมชนสเีขยีว เมอืงสเีขยีว องคก์รสเีขยีว  
ขอบเขตเน้ือหาของโมดลูกลุ่มวชิา 

๗) เศรษฐศาสตร ์ความยัง่ยนืทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และนวตักรรมการจดัการในบรบิทของภาค
ธุรกจิ เอกชนและอุตสาหกรรม จาํนวน ๑๐.๕ ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย 

๗.๑) เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มและแนวคดิในการจดัการทรพัยากรเพือ่ความยัง่ยนื 
๗.๒) ธุรกิจสเีขยีวและห่วงโซ่อุปทานทางสิง่แวดล้อม – การจดัการเพื่อความยัง่ยนื

 ทางดา้นสิง่แวดลอ้มในภาคธุรกจิเอกชน 
 ๗.๓) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มและการประยกุตส์าํหรบัผูบ้รหิาร 

๗.๔) การศกึษาดงูานหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิา 
๘) เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางด้านสิง่แวดล้อมและพลงังานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ จํานวน 

 ๑๐.๕ ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย 
๘.๑)เทคโนโลยสีะอาดและพลงังานในยคุไทยแลนด ์๔.๐ 

 ๘.๒)อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ และนวตักรรมการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 ๘.๓) การศกึษาดงูานหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิา 
๙) เมอืงอจัฉรยิะและการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงอยา่งยัง่ยนื จาํนวน ๑๐.๕ ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย 

๙.๑) การจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงและชุมชนเพือ่ความยัง่ยนื 
 ๙.๒) เมอืงอจัฉรยิะ เมอืงสเีขยีว และระบบการจดัการ 
 ๙.๓) การศกึษาดงูานทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดวชิา 
โดยทีร่ปูแบบการอบรมจะเป็นไป ดงัภาพ 

 



๓. การสสร้างประสบบการณ์นักบริิหารเชิงปรระจกัษ์ 
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ญหาดา้นทรพั
ะชาสงัคม โด

การในองคป์ร
ระจกัษ์ โดยก
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นการจดัการ 
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กชน และ

ปรมิณฑ
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ชาตแิละสิง่แว
ภาครฐั   โค
ลอ้มเขตหนอ

วดลอ้มในกร
รงการจัดก
องแขม 

รุงเทพมหาน
ารขยะและ

นครหรอื
ของเสีย 

 
จงัหวดัส
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การบรรยาย

การใช้กรณี
การอภปิราย

การเสวนา 

ารวเิคราะหข้์

ารสรุปการเรี

การใช้กจิกร

การประเมนิ

แผนภภาพ รปูแบบบการศกึษาอบบรมแนวบรูณณาการ 

กา
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นรู้

 



ความตระหนกัของภาคประชาชนในพืน้ทีใ่นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่ง
ยัง่ยนื โดยทีส่ามารถใชก้ารศกึษาดงูานในพืน้ทีแ่ละประเดน็ทีน่่าสนใจของการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม มาจดัทาํเป็นเน้ือหาของสารนิพนธก์ลุ่มได ้

 
ครัง้ท่ี ๔ การศกึษาดงูานดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและการฝึกปฏบิตัใินพืน้ที ่เขต

พืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรม มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง จาํนวน ๒๑ ชัว่โมง (๓ วนั ๒ คนื) 
กําหนดการศกึษาดูงานดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและการฝึกปฏบิตัใินพืน้ที่ เขต

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ที่มี
สถานการณ์ดา้นสิง่แวดล้อมที่เป็นประเดน็ในระดบัประเทศ รวมทัง้ยงัเป็นพืน้ทีศ่กัยภาพที่จะมกีารเตบิโต
ทางเศรษฐกิจอย่างสูงในแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเป็นอย่างมาก ผู้เขา้รบัการอบรมจะได้มโีอกาสฝึก
ปฏิบัติร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ในประเด็นการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  

 
ในการสรา้งประสบการณ์นกับรหิารเชงิประจกัษ์จะมกีารเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งใน

แต่ละสาขาทัง้จากภาคเอกชนและภาครฐัมาใหค้วามรูต้ลอดการศกึษาดูงานและการฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้มี
คณาจารยจ์ากคณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้มจาํนวนอยา่งน้อย ๒ คน พรอ้มเจา้หน้าทีโ่ครงการ รว่ม
เดนิทางไปดว้ยเสมอ ทัง้น้ี การศกึษาดูงาน เน้ือหา สถานทีใ่นการศกึษาดูงาน สถานทีใ่นการฝึกปฏบิตั ิ
และวทิยากรผูฝึ้กอบรมสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 
 

๔. การจดัทาํสารนิพนธแ์บบกลุ่ม 
การดําเนินการในองค์ประกอบน้ี มีจํานวนชัว่โมง ๔๒ ชัว่โมง ผู้เข้ารบัการอบรม จะต้อง

ดาํเนินการศกึษาวจิยั ในรปูแบบของสารนิพนธก์ลุ่ม จาํนวน ๗ กลุ่ม กลุ่มละ ๘-๑๐ คน โดยอาจเป็นการ

ศกึษาวจิยัเชงิพืน้ที ่(Area Based Study) โดยใชป้ระเดน็ทีส่นใจศกึษาในพืน้ทีก่ารศกึษาดูงาน  แลว้

ทําการศกึษาค้นคว้า รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล วเิคราะห์ผลการศกึษา อภิปรายผลและสรุป พรอ้ม

จดัทําเป็นเอกสารรายงาน นําเสนอเพื่อแก้ไขและบรหิารจดัการสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มทีแ่ต่ละกลุ่มไดค้น้ควา้วจิยัมา โดยสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาล     

หลงัจากเริม่หลกัสตูร แต่ละกลุ่มสารนิพนธจ์ะม ีอาจารยท์ีป่รกึษาประจาํกลุ่ม เพื่อแนะนํา โดยจะ

ใช้เวลาศึกษาเรยีนรู้ในห้องเรยีน ณ คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดล้อม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร ์จาํนวน ๔ สปัดาห(์ครัง้ละ ๑๐.๕ ชัว่โมง) แต่ละครัง้หา่งกนัโดยระยะเวลาประมาณ ๒-๓ สปัดาห ์

เพือ่ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมไดไ้ปพฒันาสารนิพนธอ์ยา่งต่อเน่ือง  



สารนิพนธ์ที่แล้วเสรจ็ จะได้รบัการพจิารณาเพื่อตีพมิพ์เป็นบทความในวารสารการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม (Journal of Environmental Management) ฉบบัพเิศษ ซึง่เป็นวารสารทีไ่ดร้บัการจดัอยูใ่น
ฐานขอ้มลูดชันีการอา้งองิภูมภิาคอาเซยีน (ASEAN Citation Index) และอยูใ่นฐานขอ้มลู ศูนยด์ชันีการ
อา้งองิวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่มที ่๑  

นอกจากน้ีผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมยงัสามารถเลอืกนําเสนอผลงานวจิยัจากสารนิพนธ์กลุ่มใน

การประชุมวชิาการดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มในระดบันานาชาตทิี่จะจดัขึน้ในสถาบนับณัฑติพฒันบริ

หารศาสตรใ์นเดอืน สงิหาคม ๒๕๖๑ ไดอ้กีดว้ย 

 


