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ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม

เพ่ือธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน)

ชื่อยอ : วท.ม. (การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมเพ่ือธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน)

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Master of Science (Energy and Environmental Management for 

Sustainable Green Business) 

ชื่อยอ : M.Sc. (Energy and Environmental Management for Sustainable Green 

Business )

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือธุรกิจสีเขียวที่ย่ังยืน

: Master of Science (Energy and Environmental Management for Sustainable Green 

Business )

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา



SDGs

หลักสูตรตอบโจทยอ์ะไรบ้าง ????

BCG

DJSI

ESG

Renewable energy



รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการจัดทาํหลักสูตร

คุณผจญ ศรีบุญเรือง

ดร.สุวิทย ์ธรณินทรพ์านิช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหมุนเวียน

สภาอุตสาหกรรม

คุณอาทติย ์เวชกจิ คุณทวี จงควินิต

คุณสิทธิคุณ เทยีมประเสริฐ



อาจารยประจําหลักสูตร

ผูชวยศาสตราจารย.ดร.พรรณทิพย  กาหยี 

(ประธานหลักสูตร)

Ph.D. (Environmental Management) 

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการขยะและของเสีย

อันตราย,การบําบัดน้าํเสียทางชีวภาพ, จุล

ชีววิทยาส่ิงแวดลอม

รองศาสตราจารย ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน 

(กรรมการ)

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม)

ความเชี่ยวชาญ : การบําบัดน้ําเสีย, การ

ตรวจสอบติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอม EIA ESA 

และการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ริ้วทอง 

(กรรมการ)

Ph.D. (เทคโนโลยีพลังงาน)

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีพลังงาน, การ

อนุรักษพลังงาน



อาจารยประจําหลักสูตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล

(กรรมการและเลขานกุาร)

Ph.D. (Environmental Management)

ความเชี่ยวชาญ : Sorption/Biosorption of 

pollutant

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล 

(กรรมการ)

วท.ด. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อ

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ,นิเวศวิส่ิงแวดลอม

รองศาสตราจารย ศิวพันธุ  ชูอินทร 

(กรรมการ)

วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)

ความเชี่ยวชาญ : มลพิษทางอากาศ, 

มลพิษทางเสียง, 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม



อาจารยผูสอน

1
• อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

• อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัช ัน้นําของประเทศ

2
• หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ กรมโรงงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

พลงังาน

3
• สภาอุตสาหกรรม

• องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก

4
• เจา้ของธุรกิจ

• บริษทัเอกชนท่ีใหก้ารรับรองมาตรฐาน
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จํานวนหนวยกิต

หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิต

แผน ก 2 แผน ข

รายวิชาปรับพ้ืนฐานการเงิน บัญชีและสถิติ

เบื้องตน

S/U S/U

1. หมวดวิชาบังคับ 18 18

2. หมวดวิชาเลือก 6 12

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ/

การคนควาอิสระ

12 6

จํานวนหนวยกิตรวม 36 36



หมวดวิชาบังคับ บังคับเรียน 18 หนวยกิต ดังนี้

อุตสาหกรรมคารบ์อนตํา่
เพือ่ธุรกิจสีเขียว

สัมมนา 1
เศรษฐศาสตรแ์ละการ

บริหารโครงการพลังงาน
และส่ิงแวดล้อม

กฏหมาย นโยบาย แผน
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ปฏิบัตดิการการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

เทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียน

ระเบียบวิธีวิจยั สัมมนา 2



หมวดวิชาเลือก
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ)

EES5201 หัวขอพิเศษเก่ียวกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-9)

EES5202 เทคโนโลยีในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในภาคอตุสาหกรรม 3(3-0-9)

EES5203 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมระดับชุมชน 3(3-0-9)

EES5204 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานจากชีวมวล 3(3-0-9)

EES5205 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานลม แสงอาทิตย ไฮโดรเจนและอื่นๆ 3(3-0-9)

EES5206 เทคโนโลยีการนําของเสียและพลังงานกลับมาใชใหม 3(3-0-9)

EEM5207 ระบบมาตรฐานเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงงาน 3(3-0-9)



หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ)

EEM5208 กลไกราคาและคารบอนเครดิต 3(3-0-9)

EEM5209 การประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑและคารบอนฟุตพริ้นท 3(3-0-9)

EEM5210 เศรษฐกิจหมุนเวียน 3(3-0-9)

EEM5211 การบริหารความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบมีสวนรวม 3(3-0-9)

EEM5212 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-9)

EEM5213 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและพลังงาน

3(3-0-9)



ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน จากประสบการณจ์ริง

 อบรม/สัมมนาจากวิทยากร/ผูเชีย่วชาญ

 ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ



เรียนวันไหน ค่าใช้จ่ายเทา่ไหร่ ???

เรียนวันเสาร ์หรือ วันอาทติย์

ค่าใช้จ่าย  (เรียน 4 ภาคการศึกษา)

แผน ก 2  :  30000 บาท/เทอม (120,000 บาท)

แผน ข  :  40000 บาท/เทอม (160,000 บาท)

สนใจตดิต่อ 

ผศ.ดร.พรรณทพิย ์กาหย ี   090-9584888

รศ.ศวิพันธ ์ชูอนิทร ์ 0886199978

Online/On-site/E-learning

รับปริญญาตรีทุกสาขา



Thank you
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