มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
: แผน ก แบบ ก 2
: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม
Master of Science Program in Industrial Environmental Management
: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม)
Master of Science (Industrial Environmental Management)
: วท.ม. (กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม)
M.Sc. (Industrial Environmental Management)
: 1) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ครุศำสตร์ อุตสำหกรรม
และวิทยำศำสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์) หรือปริญญำตรีดำ้ นอื่น ๆ ที่เทียบเท่ำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชรับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3) มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรมหรือด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจบปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
4) มีควำมรูภ้ ำษำอังกฤษในระดับที่สำมำรถศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำรได้โดยมีหลักฐำนแสดงประกอบ

แผน/แบบการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

หมายเหตุ

: 1. ผู้มคี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน มหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำรับเข้ำเป็นนักศึกษำเป็นรำยกรณี
2. ผู้มคี ุณสมบัตติ ำมข้อ 1) – 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและต้องไม่ถกู ไล่ออกจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอันเนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
59713
59714
59715
59716
59717

5 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(42 หน่วยกิต)

5 ชุดวิชา
ระบบและเครือ่ งมือในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม
กำรควบคุมและจัดกำรคุณภำพนำและนำเสียในโรงงำนอุตสำหกรรม
กำรควบคุมและจัดกำรมลพิษอำกำศจำกอุตสำหกรรม
กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตสิ ำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม

ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
50798 วิทยำนิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
50799 กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม *
เป็นกำรอบรมเข้มทีเ่ น้นกำรฝึกปฏิบัติเพือ่ เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
วิชาเอก

: แผน ข
: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม
Master of Science Program in Industrial Environmental Management
: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม)
Master of Science (Industrial Environmental Management)
: วท.ม. (กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม)
M.Sc. (Industrial Environmental Management)
: 1) สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ครุศำสตร์ อุตสำหกรรม
และวิทยำศำสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์) หรือปริญญำตรีดำ้ นอื่น ๆ ที่เทียบเท่ำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชรับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3) มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรมหรือด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจบปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
4) มีควำมรูภ้ ำษำอังกฤษในระดับที่สำมำรถศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำรได้โดยมีหลักฐำนแสดงประกอบ

แผน/แบบการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

: 1. ผู้มคี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน มหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำรับเข้ำเป็นนักศึกษำเป็นรำยกรณี
2. ผู้มคี ุณสมบัตติ ำมข้อ 1) – 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและต้องไม่ถกู ไล่ออกจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอันเนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
59713
59714
59715
59716
59717
59718

6 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(36 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(42 หน่วยกิต)

6 ชุดวิชา
ระบบและเครือ่ งมือในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม
กำรควบคุมและจัดกำรคุณภำพนำและนำเสียในโรงงำนอุตสำหกรรม
กำรควบคุมและจัดกำรมลพิษอำกำศจำกอุตสำหกรรม
กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตสิ ำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม
กำรควบคุมและจัดกำรมลพิษทำงเสียงและกำรสั่นสะเทือนในอุตสำหกรรม

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา
50797 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

1 ชุดวิชา

50799 กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม *
เป็นกำรอบรมเข้มที่เน้นกำรฝึกปฏิบตั ิเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม
หมายเหตุ

* นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน
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