หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 6
❖ หลักการและเหตุผล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตมาจนโลก
ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญกาลังเกิดขึ้นและส่งผลกระทบขนาดใหญ่
ถึงระดับโลก และระดับภูมิภาค เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ปัญหาโลกร้อน) ปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมข้ามแดน หรือ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เช่น ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้ถูก หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น
สาคัญใน เวทีการประชุมระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อหาทางออกร่วมกันและเป็นแรงขับและผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิต การดาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนใน
ปัจจุบัน เกิดความเข้าใจและความตระหนักถึงการดาเนินชีวิตที่ปรับและรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่า แนวคิดและแนวปฏิบัตินี้
คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
ประเทศไทยก็เช่นกัน ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างเช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางน้า ขยะของเสีย การแพร่กระจายของมลพิษจากภาค
การผลิต มลพิษในเขตเมืองและชุมชน การลั กลอบทิ้งสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรมดินโคลนถล่ ม
ชายฝั่งถูกกัดเซาะพังทลาย การบุกรุกและการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า ปัญหาต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้ ทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ได้หันมาให้ความสาคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง และนาไปสู่การกาหนดเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์รวม เกิดการบูรณการ
แนวคิดระหว่างการอนุรักษ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและ
ภาคีร่วมพัฒนา การเชื่อมโยงข้อมูลข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากกระแสพลวัตรดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสู งด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีปรัชญาพื้นฐานว่าผู้สาเร็จการศึกษาอบรมจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนี้
จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารยุคใหม่หัวใจสีเขียว เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และเป็นต้นแบบในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มี การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนหลักเหตุและผล โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เป็นสาคัญ รวมทั้งสามารถสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
• วัตถุประสงค์โครงการ
๑) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและ
บูรณการตามหลักธรรมาภิบาล
๒) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารสิ่งแวดล้อมยุคใหม่
๓) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
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• ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหาร
ระดับสูงรุ่นที่ ๖ ต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑) ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ
๒) ข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือข้าราชการอื่นซึ่งดารงตาแหน่งที่เทียบเท่าในสายงานบริหาร
ระดับต้น หรืออานวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
๓) ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารองค์กร
หรือ สายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
๔) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕) ข้าราชการทหารและข้าราชการตารวจ ชั้นยศ พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษและ
พันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป
๖) ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้นาท้องถิ่น หรือผู้นาชุมชน๗)
บุคคลอืน่ ๆที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า
• จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
๖๐ คน
• รูปแบบการศึกษาอบรม
การศึกษาอบรมของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ ๖ (ปธส. ๖) ประกอบด้วย การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การเสวนา การอภิปราย การระดมความคิดเห็น
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน รวมทั้งการจัดทาสารนิพนธ์แบบ
กลุ่ม ทั้งนี้ในการศึกษาอบรมจะใช้รูปแบบการศึกษาหลากหลายวิธีดังทีก่ ล่าวมาแล้วประกอบกัน
• วันและเวลาในการศึกษาอบรม
ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. และวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
• สถานที่ในการศึกษาอบรม
๑) ห้ อ งอารี ย์ สั ม พั น ธ์ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๒) สถานที่ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เชิงประจักษ์ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
• การสาเร็จการศึกษาอบรม
๑) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร จะเป็นผู้สาเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ
ต่อไปนี้โดยครบถ้วน
๑.๑) เกณฑ์เวลาเรียน: ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลั กสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ หรือ ๑๗๔ ชั่วโมง ของระยะเวลาการศึกษาอบรม โดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้อง
สแกนลายนิ้วมือเพื่อแสดงตนว่าได้เข้าร่วมการศึกษาอบรมในแต่ละครั้ง
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๑.๒) เกณฑ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม: ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการศึ ก ษาอบรม
ตามกระบวนการศึกษาอบรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๑.๓) เกณฑ์การจัดทาสารนิพนธ์ : ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องดาเนินการจัดทาสารนิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในรูปแบบกลุ่มการศึกษา เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรู้ที่ได้จากการศึกษา
อบรม รวมทั้งการศึกษาดูงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารรายงาน พร้อมการนาเสนอ
๑.๔) เกณฑ์ความประพฤติ: ไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ดาเนินการใดๆ อันนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียชื่อเสียง
๒) ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อมสาหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖
• ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยกเว้นค่าลงทะเบียนในการศึกษาอบรมและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ซึ่งประกอบด้วย
๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร/คู่มือประกอบการศึกษา
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ห้องพักคู่) ค่าสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร/คู่มือประกอบการศึกษาอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) ค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาดูงานในประเทศ ได้แก่ ค่าเดินทาง (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน
เป็นตั๋วโดยสารชั้นประหยัด) ค่าที่พัก (ห้องพักคู่) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร/คู่มือประกอบการศึกษาอบรม
สาหรับ ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นทีจ่ ัดทาสารนิพนธ์ ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด
อนึ่งในกรณีที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบินด้วยตั๋วโดยสารชั้นที่สูงขึ้น
หรือพักห้องพักเดี่ยว ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนต่างเอง และหากผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมยกเลิกการเดินทางและ/หรือเข้าพักยังที่พัก หลังจากที่หลักสูตรได้ทาการจองตั๋วเครื่องบินและ/หรือ
ห้องพักเรียบร้อยแล้ว และหลักสูตรไม่สามารถคืนตั๋วเครื่องบินและ/หรือห้องพักดังกล่าวได้ ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
• เนื้อหาของหลักสูตร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ มีจานวนชั่วโมง
การศึกษาอบรม รวม ๒๓๑ ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
รวม ๓๑.๕ ชั่วโมง ประกอบด้วย
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- พิธีเปิดและการปฐมนิเทศ ๒๑ ชั่วโมง (๓ วัน ๒ คืน)
- การนาเสนอผลงานและการปัจฉิมนิเทศ ๑๐.๕ ชั่วโมง
2) การศึกษาแนวบูรณาการ รวม ๙๔.๕ ชั่วโมง (๙ สัปดาห์) โดยแบ่งเป็นการศึกษาอบรมใน ๓ โมดูล
กลุ่มวิชา แต่ละโมดูลประกอบไปด้วย ๓ ชุดวิชา รวมทั้งหมด ๙ ชุดวิชา ชุดวิชาละ ๑๐.๕ ชั่วโมง
ในแต่ละชุดวิชาใช้การศึกษาอบรมเชิงผสมผสานซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การเสวนา
การใช้กรณีศึกษา การระดมความคิดเห็น การสัมมนา การทากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ภายในสถานที่
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาหรับ ๓ โมดูลกลุ่มชุดวิชา เป็นดังต่อไปนี้
- สิ่ งแวดล้ อม ๑.๐ โมดูล ชุดวิชาความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะทางด้า นสิ่ งแวดล้อม
สาหรับผู้บริหาร ๓๑.๕ ชั่วโมง
- สิ่งแวดล้อม ๒.๐ โมดูลชุดวิชาความรู้เฉพาะเพื่อการตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับ
ผู้บริหาร ๓๑.๕ ชั่วโมง
- สิ่งแวดล้อม ๓.๐ โมดูลชุดวิชาความรู้เฉพาะที่เน้นหนักทางด้านนวัตกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหาร ๓๑.๕ ชั่วโมง
3) การสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ จานวน ๔ ครั้ง รวม ๖๓ ชั่วโมง ประกอบด้วย
- การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครหรื อปริมณฑล เต็มวัน จานวน ๑๔
ชั่วโมง (๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ ชั่วโมง)
- การศึกษาดูงานต่างจังหวัด ๒๘ ชั่วโมง (๔วัน ๓ คืน จานวน ๑ ครั้ง)
- การศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ๒๑ ชั่วโมง (๓ วัน ๒ คืน จานวน ๑ ครั้ง)
4) การจัดทาสารนิพนธ์แบบกลุ่ม รวม ๔๒ ชั่วโมง(จานวน ๔ สัปดาห์)
เนื้อหาสาระวิชา
การศึกษาแนวบูรณาการรวมทั้งสิ้น ๒๓๑ ชั่วโมง มีเนื้อหาสาระวิชาที่ มีความสาคัญในการสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม เพื่ อ เป็ น นั ก บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยที่เนื้อหาสาระการศึกษาอบรม
ประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบคือ ๑) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับสูง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ๒) การศึกษาแนวบูรณาการ ๓) การสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ และ
๔) การจัดทาสารนิพนธ์แบบกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในองค์ประกอบนี้ มีจานวนชั่วโมง ๓๑.๕ ชั่วโมงดังต่อไปนี้
การปฐมนิเทศ จานวน ๒๑ ชั่วโมง (๓ วัน ๒ คืน)
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องผ่านกระบวนการของการทาความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาอบรม
การท าความรู้ จั ก ซึ่ ง กั น และกั น การร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ การท างานเป็ น หมู่ ค ณะ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน

-๕-

การปฐมนิเทศ ประกอบไปด้วย
- พิธีเปิด
- ปาฐกถาพิเศษ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบรรยายให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมสาหรับประเทศไทย
การปัจฉิมนิเทศ จานวน ๑๐.๕ ชั่วโมง
ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมจะต้ อ งน าเสนอผลงานการค้ น คว้ า วิ จั ย จากสารนิ พ นธ์ ก ลุ่ ม ซึ่ ง ได้ รั บ
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย
พิเศษ และพิธีปิด
๒. การศึกษาแนวบูรณาการ
การดาเนินการในองค์ประกอบนี้ มีจานวนชั่วโมง ๙๔.๕ ชั่วโมง ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะผ่าน
การศึกษาแนวบู ร ณาการ ณ กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ใน ๓ โมดูล กลุ่ มวิช า โดยที่แต่ล ะโมดูล จะ
ประกอบไปด้วย ๓ ชุดวิชา แต่ละชุดวิชาจะประกอบไปด้วย ๒-๓ หัวข้อย่อย การศึกษาแนวบูรณาการจะเป็น
การศึ ก ษาอบรมเชิ ง ผสมผสาน ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ภ ายในสถานที่ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น การบรรยาย
การอภิปราย การเสวนา การใช้กรณีศึกษา การระดมความคิดเห็น การสัมมนา การทากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาภายนอกสถานที่ โดยมีผู้รับผิดชอบชุดวิชาสาหรับแต่ละชุดวิชาทาหน้าที่
ออกแบบและจัดเตรียมชุดวิชา เชิญวิทยากรหลักประจาชุดวิชาและวิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม
และมีประสบการณ์ยาวนานที่เกี่ยวข้องมาร่วมบรรยาย ในแต่ละโมดูล เป็นไปดังต่อไปนี้
โมดูล สิ่งแวดล้อม ๑.๐ ชุดวิชาความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหาร
สาระสาคัญ
ความรู้ พื้ น ฐานและความรู้ เ ฉพาะทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มส าหรับ ผู้ บ ริห าร โดยเป็ น ความรู้ เ กี่ ย วกับ
การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มตามศาสตร์ พ ระราชาการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ่ ง แวดล้ อ มแบบองค์ ร วมและบู ร ณาการความรู้ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระดับนานาชาติและระดับโลก
พัน ธกรณีและองค์กรระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม การจัดการปัญหามลพิษ
ข้า มพรมแดนในบริ บ ทของประชาคมอาเซียน การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหา
ที่ตามมา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการ ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ ต่าง ๆที่สาคัญ
ของประเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

-๖-

ผลลัพธ์และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ที่ได้จากการศึกษาอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของ โมดูลกลุ่มวิชา
สิ่งแวดล้อม ๑.๐ ชุดวิชาความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหาร ดังนี้
ในระดับบุคคล
๑) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒) มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
องค์รวมและบูรณาการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในบริบท
ของโลกปัจจุบันและอนาคต
๔) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
๕) สามารถสร้างเครือข่ายผู้นา ซึ่งสามารถระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่ งแวดล้ อมในการบริ ห ารราชการของประเทศตามสถานการณ์อ ย่า งเหมาะสมตามหลั ก การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมและบูรณาการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามศาสตร์ พระราชาและตามหลัก
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ในระดับองค์กร
สามารถนาองค์กรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรง มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการในการทางานให้มีความทันสมัย โดยมีการประยุกต์ใช้ศาสตร์ของพระราชา การพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ ผ ลการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
สามารถนาองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรเอกชน ให้มีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการจัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทาให้สามารถบรรเทาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
ชุมชนหรือพื้นที่ลงได้ เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันอันจะนาไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอบเขตเนื้อหาของโมดูลกลุ่มวิชา
๑) การจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมและบูรณาการ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจานวน ๑๐.๕ ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
๑.๑) การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๒) การประยุกต์แนวทางพระราชดาริในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๑.๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกระแส Disruptive และการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0
๑.๔) การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา

-๗-

๒) สิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้ อมระหว่างประเทศในบริบทของโลกปัจจุบันและอนาคตจ านวน
๑๐.๕ ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
๒.๑) บริบทสิ่งแวดล้อมไทย – มลพิษและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย
๒.๒) บริบทสิ่งแวดล้อมโลก – การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็น
สิ่งแวดล้อมโลก
๒.๓) ประเด็นสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน และ พันธกรณีระหว่างชาติ
๒.๔) การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
๓) ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขั้นประยุกต์จานวน 10.5 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
๓.๑) ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆของประเทศไทยและการบริหารจัดการ
๓.๒) การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ส าหรั บ
ผู้บริหารระดับสูง
๓.๓) การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
โมดูล สิ่งแวดล้อม ๒.๐ ชุดวิชาความรู้เฉพาะเพื่อการตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหาร
สาระสาคัญ
ความรู้เฉพาะเพื่อการตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหาร โดยเป็นความรู้ในด้าน การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การอภิบาลสิ่งแวดล้อม อุดมการณ์สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ นโยบาย
และการวางแผนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์แผนและนโยบาย การวิเคราะห์
และประเมิน ทางด้านสิ่ งแวดล้อม อาทิเช่น การวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้ อม การวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภาวะผู้นา การสร้างความตระหนักและการบริหาร
ความเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ความยั่ ง ยื น การส่ ง เสริ ม กระบวน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและการจั ด การ
ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกระบวนการยุติธรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัฒน์
ผลลัพธ์และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ที่ได้จากการศึกษาอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของ โมดูลกลุ่มวิชา
สิ่งแวดล้อม ๒.๐ ชุดวิชาความรู้ความรู้เฉพาะเพื่อการตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหาร ดังนี้
ในระดับบุคคล
๑) เป็ น ผู้ น าที่มีวิสั ย ทัศน์ มีส มรรถนะทางการบริห ารและขีดความสามารถ พร้อมที่จะเป็นกลไก
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาตามหลักธรรมาภิบาล
๒) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการอภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มและธรรมาภิ บ าล จริ ย ธรรมและอุ ด มการณ์
สิ่งแวดล้อม
๓) มีความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์และประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม
๔) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาวะผู้นา การจัดการความขัดแย้ง และความเป็นธรรมทางด้ าน
สิ่งแวดล้อม
๕) เกิดเครื อข่ายผู้ น า ซึ่งสามารถระดมความคิดเห็ นและให้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล เข้าใจและผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมิน

-๘-

ทางด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนสั ง คมและการจั ดการความขั ดแย้ ง
โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ในระดับองค์กร
สามารถนาองค์กรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยมีธรรมาภิบาล
ในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น มีการวิเคราะห์และประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
สามารถนาองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรเอกชน ให้มีความตระหนักและให้ความสาคัญกับการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการจัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทาให้สามารถบรรเทาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
ชุมชนหรือพื้นที่ลงได้ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการความขัดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตเนื้อหาของโมดูลกลุ่มวิชา
๔) การอภิบาลสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลจานวน 10.5 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
๔.๑) การอภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
๔.๒) จริยธรรมและอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหารระดับสูง
๔.๓) การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
๕) การวิเคราะห์และประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหารระดับสูง จานวน ๑๐.๕ ชั่วโมง
ประกอบไปด้วย
๕.๑) การวางแผนและการวิ เ คราะห์ น โยบายและแผนด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหารระดับสูง
๕.๒) การวิเคราะห์และประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้บริหารระดับสูง
๕.๓) การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
๖) ภาวะผู้ น า การจั ดการความขัดแย้ง และความเป็นธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ บริหาร
ระดับสูงจานวน ๑๐.๕ ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
๖.๑) ภาวะผู้นา การสร้างความตระหนักและการบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
๖.๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม
๖.๓) กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มและกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในกระแส
โลกาภิวัฒน์
๖.๔) การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
โมดูล สิ่งแวดล้อม ๓.๐ ชุดวิชาความรู้เฉพาะที่เน้นหนักทางด้านนวัตกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
สาหรับผู้บริหาร
สาระสาคัญ
ความรู้เฉพาะที่เน้นหนักทางด้านนวัตกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาหรับผู้บริหาร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านสิ่ง แวดล้อม การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การจัดการใน

-๙-

บริบทของภาคธุรกิจ เอกชนและอุตสาหกรรมธุรกิจสีเขียวและห่วงโซ่อุปทานทางสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสะอาด
และพลังงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และนวัตกรรมการจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองและชุมชนเพื่อความยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ เมืองสีเขียว และระบบการจัดการ
ผลลัพธ์และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ที่ได้จากการศึกษาอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของ โมดูลกลุ่มวิชา
สิ่งแวดล้อม ๓.๐ ชุดวิชาความรู้เฉพาะที่เน้นหนักทางด้านนวัตกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสาหรับ
ผู้บริหาร ดังนี้
ในระดับบุคคล
๑) เป็นผู้มีประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ ตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ และปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
๒) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมการจัดการในบริบทของภาคธุรกิจ เอกชนและอุตสาหกรรม
๓) มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
๔) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเมืองอัจฉริยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน
๕) เกิดเครื อข่ายผู้ น า ซึ่งสามารถระดมความคิดเห็ นและให้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่ งแวดล้ อม โดยอาศัย หลั กเศรษฐศาสตร์ นวตกรรมและเทคโนโลยี ที่ เป็น มิต รต่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม ลดมลพิ ษ
ลดรอยเท้าคาร์บอน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในระดับองค์กร
สามารถนาองค์กรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรง มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการในการทางานให้มีความทันสมัย สามารถสนองตอบต่อนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยมี
การประยุกต์ใช้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์ ความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ทาให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
สามารถนาองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อ องค์กรเอกชน ให้ มีความตระหนั กและให้ ความส าคัญกับการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อมโดยอาศัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ธุรกิจสีเขียวและห่วงโซ่อุปทาน
ทางสิ่งแวดล้อม การจัดการเพื่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยและองค์กรให้มีการจัดการในรูปแบบ ชุมชนสีเขียว
เมืองสีเขียว องค์กรสีเขียว
ขอบเขตเนื้อหาของโมดูลกลุม่ วิชา
๗) เศรษฐศาสตร์ ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมการจัดการในบริบทของภาคธุรกิจ
เอกชนและอุตสาหกรรม จานวน ๑๐.๕ ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
๗.๑) เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
๗.๒) ธุ ร กิ จ สี เ ขี ย วและห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทางสิ่ ง แวดล้ อ ม – การจั ด การเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจเอกชน

- ๑๐ -

๗.๓) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์สาหรับผู้บริหาร
๗.๔) การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
๘) เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานในยุ ค ไทยแลนด์ ๔.๐ จ านวน
๑๐.๕ ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
๘.๑)เทคโนโลยีสะอาดและพลังงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
๘.๒)อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
๘.๓) การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
๙) เมืองอัจฉริยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน จานวน ๑๐.๕ ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
๙.๑) การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพื่อความยั่งยืน
๙.๒) เมืองอัจฉริยะ เมืองสีเขียว และระบบการจัดการ
๙.๓) การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
โดยที่รูปแบบการอบรมจะเป็นไป ดังภาพ

1

• การบรรยาย โดยผู้สอนหรือ วิทยากรพิเศษ
• การใช้กรณีศึกษา

2

• การอภิปราย
• การเสวนา และ การระดมสมอง
•การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาดูงานที่
เกี่ยวข้องกับชุดวิชา

3 •การสรุปการเรียนรู้
4

• การใช้กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆในการเรียนรู้

5

• การประเมินผลการเรียนรู้

แผนภาพ รูปแบบการศึกษาอบรมแนวบูรณาการ
๓. การสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์
การดาเนิ น การในองค์ป ระกอบนี้ มีจานวนชั่ว โมง ๖๓ ชั่ว โมง เป็นการดาเนินการเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยกาหนดการศึกษาดูงานและฝึกภาคปฏิบัติในประเทศ โดยที่ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมทุกท่านจะต้องเข้าร่วม เพี่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการจัดการ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มในพื้นที่จริงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัง คม โดย
กาหนดการศึกษาดูงาน จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้

- ๑๑ -

ครั ้ง ที ่ ๑ การศึก ษาดูง านด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ มในกรุง เทพมหานครหรือ
ปริมณฑล เต็มวัน จานวน ๗ ชั่วโมง กรณีศึกษา ภาคธุรกิจ และเอกชน โดยเป็นการศึกษาดูงานการจัดการ
สิ่ง แวดล้อ มของกลุ่ม บริษัท มหาชนขนาดใหญ่ซึ่ง จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย เช่น
บริษัท ปตท.จากัด บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจากัด หรือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด
ครั้ง ที่ ๒ การศึก ษาดูง านด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ มในกรุง เทพมหานครหรื อ
ปริมณฑล เต็มวัน จานวน ๗ ชั่วโมง กรณีศึกษาภาครัฐ โครงการจัดการขยะและของเสีย กรุงเทพมหานคร
และ โรงกาจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมเขตหนองแขม
ครั้งที่ ๓ การศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค จานวน ๒๘ ชั่วโมง (๔ วัน ๓ คืน)
กาหนดการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัด สตูล โดยพิจารณาประเด็น
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และการจั ดการต่ อสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะทะเล การมีส่วนร่วมและความตระหนักของภาคประชาชนใน
พื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยที่สามารถใช้การศึกษาดูงานใน
พื้นที่และประเด็นที่น่าสนใจของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาจัดทาเป็นเนื้อหาของสารนิพนธ์
กลุ่มได้
ครั้งที่ ๔ การศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการฝึกปฏิบัติในพื้นที่ เขตพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง จานวน ๒๑ ชั่วโมง (๓ วัน ๒ คืน)
กาหนดการศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการฝึกปฏิบัติในพื้นที่ เขตพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นในระดับประเทศ รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ศักยภาพที่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูงใน
แนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในการสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์จะมีการเชิญวิทยากรผู้เ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
สาขาทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐมาให้ความรู้ตลอดการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งมีคณาจารย์
จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจานวนอย่างน้อย ๒ คน พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมเดินทางไปด้วย
เสมอ ทั้งนี้ การศึกษาดูงาน เนื้อหา สถานที่ในการศึกษาดูงาน สถานที่ในการฝึกปฏิบัติ และวิทยากรผู้ฝึกอบรม
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๔. การจัดทาสารนิพนธ์แบบกลุ่ม
การดาเนินการในองค์ประกอบนี้ มีจานวนชั่วโมง ๔๒ ชั่วโมง ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จะต้องดาเนินการ
ศึกษาวิจัย ในรูปแบบของสารนิพนธ์กลุ่ม จานวน ๗ กลุ่ม กลุ่มละ ๘ - ๑๐ คน โดยอาจเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
พื้นที่ (Area Based Study) โดยใช้ประเด็นที่สนใจศึกษาในพื้นที่การศึกษาดูงาน แล้วทาการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ผลการศึกษา อภิปรายผลและสรุป พร้อมจัดทาเป็นเอกสารรายงาน
น าเสนอเพื่ อ แก้ ไ ขและบริ ห ารจั ด การสถานการณ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ มที่ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ได้
ค้นคว้าวิจัยมา โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

- ๑๒ -

หลังจากเริ่มหลักสูตร แต่ละกลุ่มสารนิพนธ์จะมี อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม เพื่อแนะนา โดยจะใช้
เวลาศึกษาเรี ย นรู้ ในห้องเรี ยน ณ คณะบริ ห ารการพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม สถาบันบั ณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์
จานวน ๔ สัปดาห์(ครั้งละ ๑๐.๕ ชั่วโมง) แต่ละครั้งห่างกันโดยระยะเวลาประมาณ ๒ - ๓ สัปดาห์ เพื่อให้กลุ่ม
ผู้เข้าอบรมได้ไปพัฒนาสารนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง
สารนิพนธ์ที่แล้วเสร็จ จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เป็นบทความในวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Journal of Environmental Management) ฉบับพิเศษ ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนี
การอ้างอิงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index) และอยู่ในฐานข้อมูล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่มที่ ๑
นอกจากนี้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมยังสามารถเลือกนาเสนอผลงานวิจัยจากสารนิพนธ์กลุ่มในการ
ประชุมวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้อีกด้วย

