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ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

(ตัวอย่างมคอ.๒) 
รายละเอยีดของหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์ /ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  ชือ่หลักสูตร  
 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science (Environmental Science) 
 
๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อปริญญาภาษาไทย :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental Science)  
อักษรย่อภาษาไทย :     วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ :    B.Sc. (Environmental Science)   

  
๓.  วิชาเอก 
 - ไม่ม ี-  
 
๔.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
 
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
            ๕.๑  รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ๔ ป ี 
           ๕.๒  ภาษาที่ใช ้  
   ภาษาไทย 
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           ๕.๓  การรับเข้าศึกษา   
   -  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีม่ีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างด ี
   -  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
           ๕.๔   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยไทย  
 
           ๕.๕  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
๖.  สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  เปิดสอนปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ และหลักสูตรมีพร้อมในการเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๘.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 ๑. ประกอบวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขา
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และสาขาการควบคุมมลพิษ 
 ๒. ประกอบวิชาชีพผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางน้ํา ผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๓. ปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์ วิจัย  ควบคุมมลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการในตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และบริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ๔. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่เก่ียวข้อง 
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๙. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (๑) นายถนอมศักดิ์  บุญภักด ี เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  คุณวุฒ ิ Doctor of Agricultural Science (Environmental Oceanography), Kyoto 

University, Japan พ.ศ.๒๕๕๐ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)  มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ.๒๕๓๓ 

ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์
 (๒) นางกนกพร สว่างแจ้ง  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  คุณวุฒ ิ Doctor of Philosophy (Environmental Impact Assessment),University 

of Wales, Aberystwyth, UK พ.ศ.๒๕๔๓ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.๒๕๓๒ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
๒๕๒๘ 

    ตําแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ์
  (๓) นางนัทธีรา สรรมณ ี              เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  คุณวุฒ ิ Doctor of Philosophy (Environmental Science) University of North 
Texas, Texas, USA พ.ศ.๒๕๔๕ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๓ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๓๐ 

        ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยไทย กรุงเทพมหานคร 
 
๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เทคโนโลยีและการส่ือสาร การเผชิญภาวะโลกร้อนและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
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พลังงาน จึงมีการวางแผนหลักสูตรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและ
สมดุล การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
การพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไทย ซึ่งมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
ค้นคว้าวิจัย บูรณาการ ถ่ายทอดความรู้ ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อการพัฒนา
ชุมชน รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเทศชาติ และมนุษยชาติ จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจําเป็นต้องมีการพิจารณาจัดทําหลักสูตรนี้ โดยมี
การพัฒนารายวิชาและโครงสร้างของหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อผลิตบุคลากร
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่จําเป็นและทันสมัยต่อสถานการณ์และประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน 
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 ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรได้คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตาม

กระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้สังคมเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ และรับวัฒนธรรมต่างประเทศโดยไม่มีการกลั่นกรอง ทํา
ให้คุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอย โดยหลักสูตรจะมีการมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรัก
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงการส่งเสริมความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้และทักษะด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนําสังคมทุกระดับไปสู่
การมีมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
๑๒.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

 จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกอันเน่ืองมากจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ส่งผลให้มีความจําเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีศักยภาพในเชิงรุกมากข้ึน โดยมุ่งเน้น
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างต่อเน่ือง และเพิ่มเติมองค์ความรู้
ใหม่ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพสูงในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ
ท้องถ่ินและระดับมหัพภาค รวมทั้งเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของความมีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการดําเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงาน 

 
 ๑๒.๒  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นสู่ความเป็นผู้นําในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสามารถใน
การบูรณาการความรู้เชิงวิชาการและการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม มี
ปณิธานในการสร้างบัณฑิตแบบบูรณาการศาสตร์ท้ังด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ         
ศิลปะศาสตร์ 

 
๑๓.  ความสัมพันธ ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน และหลักสูตรในคณะดังนี ้
 ๑๓.๑  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป จัดสอนโดยคณะท่ีเก่ียวข้อง กล่าวคือ กลุ่มวิชาภาษาและกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ จัดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์จัดสอนโดยคณะสังคมศาสตร์ สําหรับกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จัดสอนโดยภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ 



๖ 
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 ๑๓.๒  กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาศาสตร์ หรือนักศึกษา
จากคณะอ่ืน สามารถเลือกเรียนในบางรายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรีได้ ท้ังน้ี ข้ึนกับข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละ
รายวิชาและความสนใจของแต่ละบุคคล  
 ๑๓.๓  การบริหารจัดการ 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทําหน้าท่ี
กํากับดูแลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้องตั้งแต่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร  

 
หมวดที่ ๒ ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
           ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรนี้มุ่งท่ีจะผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร สามารถประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขา
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และสาขาการควบคุมมลพิษได้เป็นอย่างดี โดยบัณฑิตท่ี
จบจากหลักสูตรนี้สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ไข ป้องกันและลดผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน 

 
       ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ง ด้าน
อุตสาหกรรม ภาคราชการและสถาบันอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขา
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 

๓) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา ๔ ป ี



๗ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้มี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพสาขาการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์
แล ะกา รควบ คุ มมลพิ ษ ท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี กํ า ห น ด แ ล ะ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชน 

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกําลังคนในภาครัฐ
และเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 

๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามี ส่ วน ร่ วม ในกา ร
พัฒนาหลักสูตร 

๓. ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ 

๔.  มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ 

๑. รายงานผลการดําเนินงาน 
๒. รายงานผลการฝึกปฏิบัติการใน

รายวิชาที่มีการฝึกทักษะ 
๓. หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภา

วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาการวิ เคราะ ห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และ
สาขาการควบคุมมลพิษ 

๔. ผลประเมินความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต 

การส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง 
 
 
 

๑. สนับสนุนและเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๒. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอน 

๓. ส่งเสริมการประเมินผลท่ีเน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

๒. การประเมินผลโดยผู้เรียน 
๓.  ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ

ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาทักษะการสอนและ
การประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนรู้ท้ัง ๕ ด้าน 
คือ 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๒. ความรู้ 
๓. ทักษะทางปัญญา 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

๑. สร้างระบบอาจารย์พี่เลี้ยง 
๒. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม

หลักสูตรเบื้องต้นเก่ียวกับเทคนิค
การสอน การวัดและประเมนิ 

๓. พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น ข อ ง
อา จ า รย์ ที่ เ น้ น ก า รสอนด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ทั ก ษ ะ ท า ง ปั ญ ญ า  ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

๑. เอกสารการแต่งต้ังอาจารย์พี่เลี้ยง 
๒.  โครงการการพัฒนาทักษะการสอน

และการประเมินผลของอาจารย์ 
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

๓.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทักษะการสอนของอาจารย์ท่ีมุ่งผล
การเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๕. ทักษะการวิ เคราะ ห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรับผิดชอบและทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสาร 

 

การพัฒนาองค์ความรู้ของ
อาจารย ์
 
 

๑. สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพิ่มพูน
ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
ด้วยการเข้า ร่วมการประชุม/
สัมมนา และฝึกอบรม 

๒. สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพิ่มพูน
ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง
ด้วยกระบวนการวิจัย 

๑. หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
ดําเนินการการพัฒนา 

๒. จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ประชุม/สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อ
เพิ่ มพู นความ รู้ ในสาขา วิ ช าที่
เก่ียวข้อง 
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑  ระบบ  
   ระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 
 ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   ภาคเรียนฤดูร้อนของชั้นปีท่ี ๓ กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องไปฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
ชั่วโมง 
 
 ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   -ไม่ม-ี 
 
๒.  การดําเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีท่ีเชิญ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรพิเศษ อาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการ 
 
 ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕  

 
 ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

- นักศึกษามีความแตกต่างในด้านความรู้และทักษะวิชาพื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  

- นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 
 ๒.๔  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

- จัดกิจกรรมวิชาการ โดยให้นักศึกษารุ่นพี่ให้คําแนะนํา และสอนเสริมให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ที่มี
ปัญหาเก่ียวกับพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

- มอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ดูแล ติดตามผลการเรียน และให้คําปรึกษาแนะนําทั้งทางด้าน
วิชาการและการปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา 



๑๐ 
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๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
จํานวนรับเข้า (ปี ๑) ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 

- 
- 
- 

๕๐ 
- 
- 

๕๐ 
๕๐ 
- 

๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - ๕๐ ๕๐ 
 
 ๒.๖  งบประมาณตามแผน 
 ความต้องการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี ้
 หน่วย : พันบาท 

หมวดรายจ่าย ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. งบบุคลากร ๓๐๐ ๓๑๕ ๓๓๐ ๓๔๗ ๓๖๕ 
๒. งบดําเนินการ ๑,๗๐๐ ๒,๑๗๐ ๓,๒๕๐ ๓,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 
๓. งบลงทุน ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ 
๔. งบเงินอุดหนุน ๘๕๐ ๘๕๐ ๘๕๐ ๘๕๐ ๘๕๐ 
รวม ๓,๑๕๐ ๓,๓๒๐ ๔,๗๓๐ ๔,๙๙๗ ๕,๕๖๕ 

  
๒.๗  ระบบการศึกษา 

� แบบชั้นเรียน 

� แบบทางไกลผ่านส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

� แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

� แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

  � อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
  ๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
   ๒.๘.๑  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ี
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 
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ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

   ๒.๘.๒  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอ่ืนแล้วโอนหน่วยกิตได้ 
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 
   
   ๒.๘.๓ นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน สามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยท่ีสังกัด 
ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยน้ัน หลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่เก่ียวข้องเป็นอยา่งน้อย 
 
๓.  หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 
 ๓.๑.๑  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
 
 ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร 

           (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      ๓๐     หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ      ๑๒     หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ๓     หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์          ๖      หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์      ๙      หน่วยกิต 

(๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน               ๙๖     หน่วยกิต 
  ๒.๑ วิชาพ้ืนฐาน        ๓๙     หน่วยกิต 
             -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ัวไป       ๒๔      หน่วยกิต 

   -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน      ๑๕      หน่วยกิต 
  ๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ        ๔๕      หน่วยกิต 
  ๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า       ๑๒      หน่วยกิต 
      ๒.๔ ฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า ๑๕๐      ชั่วโมง 

 
 (๓) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า              ๖      หน่วยกิต 
 
๓.๑.๓ รายวิชา 
 (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน   ๓๐ หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
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 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เรียน   ๑๒   หน่วยกิต 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ให้เรียน ๒ รายวิชา  รวม  ๖  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี ้

 ๒๒๒๑๐๑   ภาษาอังกฤษ ๑    ๓(๓-๐-๖) 
  English I     
 ๒๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒    ๓(๓-๐-๖) 
  English II 
 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ  จํานวน  ๓  หน่วยกิต 
             ๓๐๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร ์   ๓(๓-๐-๖) 
  English for Sciences 

ภาษาอ่ืนๆ  จํานวน ๓ หน่วยกิต โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี 
 ๒๒๒๒๐๗ การฟัง-พูดเพื่องานอาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 
  English Listening and Speaking for Careers 
 ๒๒๒๒๐๘ การอ่านเพื่องานอาชพี    ๓(๓-๐-๖) 
  English Reading for Careers 
 ๒๒๒๒๐๙ การเขียนเพื่องานอาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 
  English Writing for Careers 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  ให้เลือกเรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 ๒๕๐๑๐๑ มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ     ๓(๓-๐-๖) 

Integrated Humanities 
๒๕๐๑๐๒ มนุษย์กับอารยธรรม     ๓(๓-๐-๖) 

Humans and Civilization 
๒๕๐๑๐๓  มนุษย์กับวัฒนธรรม       ๓(๓-๐-๖) 

Humans and Culture 
๒๕๐๑๐๔  ศิลปะกับชีวิต     ๓(๓-๐-๖) 

Art and Life 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ให้เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
๒๖๐๑๐๑  สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ     ๓(๓-๐-๖) 

Integrated Social Sciences 
๒๖๐๑๐๒  จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว   ๓(๓-๐-๖) 

Psychology for Living and Adjustment 
๒๖๐๑๐๓  สถานการณ์โลกปัจจุบัน     ๓(๓-๐-๖) 

Contemporary World Affairs 
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๒๖๐๑๐๔  สังคมและวัฒนธรรมไทย     ๓(๓-๐-๖) 
Thai Society and Culture 

๒๖๐๑๐๕  พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นํา    ๓(๓-๐-๖) 
Group Dynamics and Leadership 

๒๖๐๑๐๖  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย    ๓(๓-๐-๖) 
General Principles of Law 

 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ ให้เรียนจํานวน ๙ หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปน้ี 
 ๓๐๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   ๓ (๓-๐-๖ )
  Mathematics in Daily Life 

๓๐๖๑๐๖ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์  ๓(๓-๐-๖) 
  Biodiversity and Conservation 
 ๓๑๐๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
  Information and Communication Technology 
 
     (๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                   จํานวน ๙๖   หน่วยกิต 

๒.๑ วิชาพื้นฐาน                       รวม ๓๙   หน่วยกิต    
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทั่วไป                      รวม ๒๔   หน่วยกิต 

๓๐๒๑๑๑  แคลคูลัส ๑     ๓(๓-๐-๖) 
 Calculus I 

๓๐๒๑๑๒  แคลคูลัส ๒     ๓(๓-๐-๖) 
 Calculus II 

๓๐๓๑๐๑  เคมี ๑      ๓ (๓-๐-๖ ) 
Chemistry I 

๓๐๓๑๐๒  เคมี ๒      ๓(๓-๐-๖) 
Chemistry II 

๓๐๓๑๐๓ ปฏิบัติการเคมี ๑    ๑(๐-๓-๑)  
Chemistry Laboratory I 

๓๐๖๑๐๐  ชีววิทยาท่ัวไป ๑    ๓(๓-๐-๖) 
 General Biology I  

๓๐๖๑๐๑  ชีววิทยาท่ัวไป ๒    ๓(๓-๐-๖) 
 General Biology II  

๓๐๖๑๐๒  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑    ๑(๐-๓-๑) 
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 General Biology Laboratory I  
๓๐๘๑๑๐  ฟิสิกส์ทั่วไป     ๓(๓-๐-๖) 

 Introductory Physics 
๓๐๘๑๑๑  ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป    ๑(๐-๓-๑) 

 Introductory Physics Laboratory  
 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะด้าน      รวม   ๑๕ หน่วยกิต 
๓๐๓๒๒๐  เคมีอินทรีย ์     ๓(๓-๐-๖) 

Organic Chemistry  
๓๐๓๒๒๑  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์    ๑(๐-๓-๑) 

Organic Chemistry Laboratory 
๓๐๓๒๕๐  เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน    ๓(๓-๐-๖) 

 Fundamentals of Analytical Chemistry 
๓๐๓๒๕๑  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน   ๑(๐-๓-๑) 

Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory 
๓๑๖๒๐๑  ชีวเคมีทั่วไป     ๓(๓-๐-๖)  

General Biochemistry  
๓๑๖๒๒๑  ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป    ๑(๐-๓-๑)   

General Biochemistry Laboratory 
๓๑๒๒๐๒  สถิติเบื้องต้นสําหรับวิทยาศาสตร ์   ๓(๓-๐-๖) 

 Elementary Statistics for Science 
  
๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ รวม   ๔๕   หน่วยกิต 

 ๓๒๔๒๑๑ หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
Principles of Environmental Science   

๓๒๔๒๒๑ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม    ๔(๓-๓-๖) 
Environmental Ecology 

๓๒๔๓๑๒ สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
Environmental Statistics and Research Methodology 

๓๒๔๓๒๒ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 
Environmental Toxicology  

๓๒๔๓๓๒ เทคโนโลยีสะอาด    ๓(๓-๐-๖) 
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  Clean Technology 
๓๒๔๓๔๑ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 

Environmental Impact Assessment 
๓๒๔๓๖๑ การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 

Environmental Pollution Control 
๓๒๔๓๖๒ มลพิษทางนํ้า     ๓(๓-๐-๖) 

Water Pollution 
๓๒๔๓๖๓ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย    ๓(๒-๓-๔) 

Wastewater Treatment Technology 
๓๒๔๔๐๑ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม   ๑(๐-๒-๑)  

Seminar in Environmental Science  
๓๒๔๔๐๒ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม   ๓(๐-๙-๐)  

Special Problems in Environmental Science  
๓๒๔๔๐๓  จริยธรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ๑(๑-๐-๒) 

Professional Ethics in Environmental Science 
๓๒๔๔๓๑ เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 

Environmental Remediation Technology 
๓๒๔๔๔๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 

Environmental Management 
๓๒๔๔๔๓ กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 

Environmental Law and Policy 
๓๒๔๔๔๔ การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 

Environmental Risk Assessment 
 

๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   ๑๒   หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี ้
๓๒๔๓๑๗ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรพลังงาน  ๓(๓-๐-๖) 

Energy Resources Management & Conservation 
๓๒๔๓๑๘ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 

Environmental Microbiology 
๓๒๔๓๑๙ เคมีสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 

Environmental Chemistry 
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๓๒๔๓๒๓ นิเวศวิทยาของสารพิษ    ๓(๒-๓-๔) 
Ecotoxicology 

๓๒๔๓๒๔ ชลธีวิทยา     ๓(๒-๓-๔) 
Limnology 

๓๒๔๓๓๓ การวิเคราะห์ระบบและข้อมูลทางส่ิงแวดล้อม  ๓(๓-๐-๖ )
  Environmental System and Data Analysis 

๓๒๔๓๓๔ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม  ๓(๒-๓-๔) 
Geographic Information Systems for Environmental Management 

๓๒๔๓๓๕ แบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 
Environmental Modeling  

๓๒๔๓๓๘ การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน   ๓(๓-๐-๖) 
Noise and Vibration Pollution Control  

๓๒๔๓๔๖ การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน   ๓(๓-๐-๖) 
Land Use Planning 

๓๒๔๓๖๔ คุณภาพน้ําและนํ้าเสีย    ๓(๒-๓-๔) 
Water and Wastewater Quality 

๓๒๔๓๖๕ มลพิษทางอากาศ    ๓(๓-๐-๖) 
Air Pollution  

๓๒๔๓๖๖ การควบคมุมลพิษทางอากาศ   ๓(๓-๐-๖) 
  Air Pollution Control 

๓๒๔๓๖๗ เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน   ๓(๓-๐-๖) 
Noise and Vibrations  

๓๒๔๓๖๙ ขยะมูลฝอย     ๓(๓-๐-๖) 
  Solid Waste 

๓๒๔๓๗๐ เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย   ๓(๓-๐-๖) 
  Solid Waste Treatment Technology  

๓๒๔๓๗๑ การจัดการของเสียอันตราย    ๓(๓-๐-๖) 
Hazardous Waste Management 

๓๒๔๓๗๒ เทคโนโลยกีารบําบัดของเสียอันตราย   ๓(๓-๐-๖) 
  Hazardous Waste Treatment Technology 

๓๒๔๓๗๓ การวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม  ๓(๒-๓-๔) 
Environmental Sampling and Analysis  



๑๗ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

๓๒๔๔๐๓ หัวข้อเลอืกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑  ๒(๒-๐-๔) 
Selected Topic in Environmental Science I 

๓๒๔๔๐๔ หัวข้อเลอืกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๒  ๒(๒-๐-๔) 
Selected Topic in Environmental Science II 

๓๒๔๔๑๕ ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอ้ม    ๓(๒-๓-๔) 
Environmental Soil Science 

๓๒๔๔๒๔ นิเวศวิทยาชายฝั่ง    ๓(๓-๐-๖) 
Coastal Ecology 

๓๒๔๔๒๕ นิเวศวิทยาป่าไม ้    ๓(๒-๓-๔) 
Forest Ecology 

๓๒๔๔๒๖ พื้นที่ชุ่มนํ้าและการจัดการ    ๓(๓-๐-๖) 
Wetland and Management   

๓๒๔๔๓๖ การสํารวจระยะไกลเพื่อการจัดการสิง่แวดล้อม  ๓(๒-๓-๔) 
Remote Sensing for Environmental Management 

๓๒๔๔๓๗ การประเมินและการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต   ๓(๒-๓-๔) 
Life Cycle Assessment 

๓๒๔๔๔๖ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ๓(๓-๐-๖) 
Occupational Health and Safety 

๓๒๔๔๔๗  การจัดการระบบและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  ๓(๒-๓-๔) 
Management System and Environment in Industry 

๓๒๔๔๔๘ การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง    ๓(๓-๐-๖) 
Coastal Zone Management 

๓๒๔๔๔๙ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
Environmental Economics 

๓๒๔๔๕๐ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการความขัดแย้ง ๓(๓-๐-๖) 
Public Participation and Conflict Management 

๓๒๔๔๕๑ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   ๓(๓-๐-๖) 
  Environmental Sustainable Development 
 

๒.๔ ฝึกงาน  
   ฝึกงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในภาค
เรียนฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง 



๑๘ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

(๓) หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ อย่างน้อยอีก ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือ
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
    รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม 
ประกอบด้วยตัวเลข ๖ ตัว มีความหมายดังนี ้  
 เลขรหัสตัวท่ี ๑ หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ 
 เลขรหัสตัวท่ี ๒ และ ๓ หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 เลขรหัสตัวท่ี  ๔ หมายถึง ชั้นปีที่สอน 
 เลขรหัสตัวท่ี  ๕ หมายถึง กลุ่มวิชา 

เลข  ๐ หมายถึง กลุ่มวิชา สัมมนา ปัญหาพิเศษ จริยธรรม 
และหัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เลข  ๑ หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ ์
   ทรัพยากร 
เลข  ๒ หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและพิษวิทยา 

 เลข  ๓ หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
เลข  ๔-๕ หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการและการประเมินผลกระทบ 

  สิ่งแวดล้อม 
เลข  ๖-๗         หมายถึง กลุ่มวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม 

เลขรหัสตัวท่ี  ๖ หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่  ๕ 
 
 



๑๙ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

๓.๑.๔  แผนการศึกษา 
แผนการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษาเป็นดังน้ี 
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น 

หน่วยกิต 
๒๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑    ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๒๑๑๑ แคลคูลัส ๑     ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๓๑๐๑ เคมี ๑     ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๓๑๐๓ ปฏิบัติการเคมี 1    ๑ (๐ -๓ -๐ ) 
๓๐๖๑๐๐ ชีววิทยาทั่วไป 1    ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๖๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1    ๑(๐-๓-๐) 
๓๐๘๑๑๐ ฟิสิกส์ทั่วไป     ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๘๑๑๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป    ๑ (๐ -๓ -๐ )

    จํานวนหน่วยกิตรวม      ๑๘      
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย 
       หน่วยกิต 

๒๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๒๑๑๒ แคลคูลัส ๒     ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๓๑๐๒ เคมี ๒     ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๖๑๐๑ ชีววิทยาทั่วไป ๒    ๓(๓-๐-๖) 
๓๑๐๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 

     จํานวนหน่วยกิตรวม       ๒๑ 
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
       หน่วยกิต 

๓๐๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์   ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๖๑๐๖ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์  ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๓๒๒๐ เคมีอินทรีย ์     ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๓๒๒๑ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์      ๑(๐-๓-๐) 



๒๐ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

๓๑๖๒๐๑ ชีวเคมีทั่วไป     ๓(๓-๐-๖) 
๓๑๖๒๒๑ ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป    ๑(๐-๓-๐) 
๓๑๒๒๐๒ สถิติเบ้ืองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์   ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๒๒๑ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม    ๔(๓-๓-๖) 

     จํานวนหน่วยกิตรวม      ๒๑ 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
       หน่วยกิต 

๒๒๒๒๐๗* การฟัง-พูดเพื่องานอาชีพ 
๒๒๒๒๐๘* การอ่านเพื่องานอาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 
๒๒๒๒๐๙* การเขียนเพื่องานอาชีพ 
xxxxxx  วิชามนุษยศาสตร์    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  วิชาสังคมศาสตร ์    ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๓๒๕๐ เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน    ๓(๓-๐-๖) 
๓๐๓๒๕๑ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน   ๓(๐-๓-๐) 
๓๒๔๒๑๑ หลักการทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี          ๓ 

     จํานวนหน่วยกิตรวม    ๑๙ 
 
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 
       หน่วยกิต 

๓๒๔๓๒๒ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม    3(๒-๓-๔) 
๓๒๔๓๖๒ มลพิษทางน้ํา    ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๖๑ การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน         ๓ 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี          ๓

     จํานวนหน่วยกิตรวม    ๑๕ 
 



๒๑ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 
ห น่ ว ย กิ ต 

๓๒๔๓๑๒ สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๓๒ เทคโนโลยีสะอาด    ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๖๓ เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย    ๓(๒-๓-๔) 
๓๒๔๓๔๑ การวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน         ๓ 

     จํานวนหน่วยกิตรวม    ๑๕ 
 
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ช่ัวโมง         - 
 
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 
       หน่วยกิต 

๓๒๔๔๐๑ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ๑(๐-๒-๑) 
๓๒๔๔๔๓ กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๔๔๔ การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน         ๓ 

     จํานวนหน่วยกิตรวม    ๑๐ 
 
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย 
       หน่วยกิต 

๓๒๔๔๐๒ ปัญหาพิเศษและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ๓(๐-๙-๐) 
๓๒๔๔๐๓ จริยธรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ๑(๑-๐-๒) 
๓๒๔๔๔๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๔๓๑ เทคโนโลยีการฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  วิชาเลือกเฉพาะด้าน         ๓ 

     จํานวนหน่วยกิตรวม    ๑๓ 
 



๒๒ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

๓.๑.๕  คําอธิบายรายวิชา 
       (ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑) 
 

๓.๒  ช่ือ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
๓.๒.๑  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

  (๑) นายถนอมศักดิ์ บุญภักด ี                 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
   คุณวุฒ ิ Doctor of Agricultural Science (Environmental Oceanography) Kyoto 

University, Japan พ.ศ.๒๕๕๐ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๓๗ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๓๓ 

     ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
         ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) 

ภาระการสอนในหลักสูตรน้ี 
๓๒๔๓๔๑ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๖๒ มลพิษทางนํ้า ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๖๓ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย ๓(๒-๓-๔) 
๓๒๔๓๒๔ ชลธีวิทยา  ๓(๒-๓-๔) 
๓๒๔๔๐๓ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๓๒๔๔๒๖ พื้นท่ีชุ่มน้ําและการจัดการ ๓(๓-๐-๖) 

 

 (๒) นางกนกพร แจ้งสว่าง  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
       คุณวุฒ ิ Doctor of Philosophy (Environmental Impact Assessment),University 

of Wales, Aberystwyth, UK พ.ศ.๒๕๔๓ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.๒๕๓๒ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
๒๕๒๘ 

         ตําแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ์
            ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)  
         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

๓๒๔๒๑๑  หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 



๒๓ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

๓๒๔๔๐๒  ปัญหาพิเศษและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓(๐-๙-๐) 
๓๒๔๔๔๒  การจัดการสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๓-๔) 
๓๒๔๓๓๔  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๓-๔)  
๓๒๔๓๗๑  การจัดการของเสียอันตราย ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๗๒  เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย ๓(๓-๐-๖) 
  

 (๓) นางนัทธีรา สรรมณ ี  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
   คุณวุฒ ิ Doctor of Philosophy (Environmental Science) University of North 

Texas, Texas, USA พ.ศ.๒๕๔๕ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๓ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๓๐ 

         ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
       ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)  

         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
๓๒๓๓๒๒  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๓-๔) 
๓๒๔๔๓๑  เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๑๙  เคมีสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๗๓  การวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๓-๔) 
  

 (๔) นางเบญจภรณ ์ประภักด ี เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
     คุณวุฒิ Doctor of Technical Science (Environmental Toxicology, Technology 

and Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ.๒๕๔๗ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๓๘ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลับบูรพา พ.ศ.๒๕๓๕ 

         ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
       ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)  

         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
๓๒๔๒๒๑  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ๔(๓-๓-๖) 
๓๒๔๔๐๑  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑(๐-๒-๑) 



๒๔ 
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๓๒๔๓๒๓  นิเวศวิทยาของสารพิษ ๓(๒-๓-๔) 
๓๒๔๓๖๔  คุณภาพน้ําและน้ําเสีย ๓(๒-๓-๔) 
๓๒๔๔๐๕ หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๑ ๒(๒-๐-๔) 
  

 (๕) นางสุนทร ี ขุนทอง  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
   คุณวุฒ ิ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    พ.ศ.๒๕๕๒ 
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๔ 
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๒๖ 
         ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

       ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)  
         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

๓๒๔๓๓๒  เทคโนโลยีสะอาด ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๔๔๔  การประเมินความเสี่ยงทางสิง่แวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๖๙  ขยะมูลฝอย ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๗๐  เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย ๓(๓-๐-๖) 
  

 ๓.๒.๒  อาจารย์ประจํา 
 (๑) นายxxxx  xxxxxxxx  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

   คุณวุฒ ิ xxxxxxxxxxxxxxxx 
         ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

       ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)  
         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

๓๒๔๓๑๒  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๔๐๓  จริยธรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑(๑-๐-๒) 
๓๒๔๓๓๘  การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๖๗  เสียงรบกวนและความส่ันสะเทือน ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๔๔๙  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 

 (๒) นางสาวxxxx  xxxxxxxx เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
   คุณวุฒ ิ xxxxxxxxxxxxxxxx 
         ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

       ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)  
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         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
๓๒๔๓๖๑  การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๔๔๓  กฎหมายและนโยบายส่ิงแวดล้อม  ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๓๕  แบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๓-๔) 
๓๒๔๓๖๕  มลพิษทางอากาศ ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๓๖๖  การควบคุมมลพิษทางอากาศ ๓(๓-๐-๖) 

 
   ๓.๒.๓  อาจารย์พิเศษ 

 (๑) นายxxxx  xxxxxxxx  เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
   คุณวุฒ ิ xxxxxxxxxxxxxxxx 
         ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

       ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)  
         ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

๓๒๔๔๔๖  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๓(๓-๐-๖) 
๓๒๔๔๔๗  การจัดการระบบและส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรม ๓(๒-๓-๔) 

 
    และ อาจารย์จากคณะหรือสถาบันอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยไทย และจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยไทย 



๒๖ 
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๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
 ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมว่าด้วยมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษได้กําหนดให้บัณฑิตใน
สาขาน้ีต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุม
มลพิษเป็นอย่างดี  ดังน้ันจึงกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงาน และให้มีชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อย
กว่า ๑๕๐ ชั่วโมง 
 ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   ๑.  มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและ
หลักการมากยิ่งข้ึน 
   ๒.  สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ที่เรียนมาสู่การปฏิบัติจริง เพือ่นําไปแก้ปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   ๓.  มีมนุษยสัมพันธท่ี์ดี สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งในบทบาทผู้นําและผู้ตาม  
   ๔.  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจจรรยาบรรณของวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี
      ๕.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ
การมีส่วนร่วม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย 
 ๔.๒  ช่วงเวลา 
   ภาคฤดูร้อน ก่อนข้ึนชั้นปีที ่๔  
 ๔.๓  การจัดเวลาและตารางสอน 
   ๑๕๐ ชั่วโมง หรือมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ 
 
๕.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

    การทําโครงงานวิจัยนั้นอยู่ในรายวิชาปัญหาพิเศษและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
รายวิชาบังคับของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องเลือกทํางานวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย
ให้อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งอาจเป็นอาจารย์ผู้สอนในคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกที่มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาโทหรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาที่เก่ียวข้อง แต่ท้ังน้ี 
ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
 นักศึกษาจะต้องนําเสนอผลงานวิจัยท่ีทํานั้นต่อคณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษ ซึ่งทางหลักสูตร
แต่งต้ังข้ึนจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้มีเนื้อหากล่าวถึง ปัญหา แนวคิดและหลักการทางทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
หลักการและกระบวนการ ข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ในการทํางานวิจัย ผลการศึกษา สรุปและการอภิปรายผล 
ทั้งนีน้ักศึกษาอาจร่วมกันทํางานวิจัยเป็นกลุ่มก็ได้  
 ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงาน
หรืองานวิจัยในรายวิชาอ่ืน ๆ 
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 ๕.๑  คําอธิบายโดยย่อ  
ศึกษาหรือวิจัยในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ใน

ภาควิชา 
 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู ้

นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาโจทย์ทางการวิจัยได้เป็น
อย่างดี โดยจะต้องตั้งสมมติฐานและสามารถพิสูจน์สมมติฐานนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์  
 ๕.๓ ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๔ แต่นักศึกษาอาจเร่ิมทําการศึกษาวิจัยก่อนการลงทะเบียนรายวิชา
นี้ได ้ท้ังนี้ให้อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย 
 ๕.๔  จํานวนหน่วยกิต 
  ๓ หน่วยกิต 
 ๕.๕  การเตรียมการ 

๑. ศึกษาค้นคว้าหัวข้อท่ีสนใจ ซึ่งควรจะเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
นํามาวางแผนดําเนินการทํางานวิจัย ทั้งน้ีให้อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ๒. จัดทําโครงร่างงานวิจัยและนําเสนอร่างดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมการทําปัญหาพิเศษ
ที่แต่งตั้งโดยภาควิชา/หลักสูตร โดยให้มีรายละเอียดของ 
  ๒.๑ เหตุผลและความสําคัญ 
  ๒.๒ วัตถุประสงค ์และสมมุติฐาน 
  ๒.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๒.๔ ขอบเขตการศึกษา 
  ๒.๕ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๖ วิธีดําเนินการทดลอง 
 ๓. ดําเนินการทดลอง โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดให้มีการ
รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค  
 ๔. เมื่อดําเนินการทําวิจัยเสร็จแล้ว ให้นักศึกษาจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ
หลักสูตรโดยให้มีรายละเอียดเช่นเดียวกับโครงร่างงานวิจัย แต่ให้เพิ่มเติมหัวข้อ ผลการศึกษา และอภิปรายผล
การศึกษา ท้ังนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
 ๕. ทําการสอบปากเปล่างานวิจัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษ   
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

      ๑. ตรวจผลงาน รูปเล่มรายงาน การนําเสนอผลงาน โดยแบ่งเกณฑ์ให้คะแนนดังนี ้
  ๑.๑ ความถูกต้องของเนื้อหา มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 



๒๘ 
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  ๑.๒ คุณภาพงานเขียน ความสามารถและความถูกต้องในการใช้ภาษา  
๑.๓ ความสมบูรณ์ของเน้ือหา โดยจะต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามท่ีกําหนด แสดง

กระบวนการและข้ันตอนการทํางานอย่างมีระบบ เป็นไปตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 ๒.ความเข้าใจในงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่งเกณฑ์ให้คะแนนดังน้ี 
  ๒.๑ มีความเข้าใจเก่ียวกับโจทย์งานวิจัยที่ทํา รวมถึงการวิเคราะห์ด้านต่างๆ 
  ๒.๒ สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการตอบคําถาม 
  ๒.๓ ตอบคําถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ๓. สังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบ 



๒๙ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ 
 

-  มีการสอดแทรกเรื่องมนุษย์สัมพันธ์และการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรในบางรายวิชา 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

-  กําหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม 
และมีหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน
นําเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีด ี

-  มี กิจกรรมนัก ศึกษา ท่ีมอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม 
เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะ
ผู้นํา 

-  มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่วมใน  
ชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาเสมอ 

ทักษะด้าน IT 
 

-  นอกจากต้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันเป็นวิชาทั่วไปแล้ว นักศึกษาจะต้องมี
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้
ประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ 

-  รายวิช าที่ มี ก า ร นํา เสนอรายงานในชั้ น เ รี ยน 
กําหนดให้นําเสนอโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์สําหรับการ
นําเสนอ เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง -  การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การสอนท่ียึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

 
๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  ๒.๑  คุณธรรมจริยธรรม  
   ๒.๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (๑)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 



๓๐ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

   (๒)  มีระเบียบวินัย 
   (๓)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   (๔)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
   (๕)  เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพและตระหนักในคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม 
  ๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใชพั้ฒนาการเรียนรูด้้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ทางหลักสูตรกําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง  
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
     ๒.๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
และการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
   (๓) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ และเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็น
จริง 
   (๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  
 ๒.๒  ความรู ้  
   ๒.๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

     (๑) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

(๒) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อ่ืนเช่น มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และสามารถนํามา
บูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

(๓) มีทักษะในการติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึง
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
   (๔) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมท้ังข้อกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
 



๓๑ 
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  ๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
   ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกทักษะ
กระบวนการต่างๆในสถานประกอบการ 
  ๒.๒.๓  กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
   (๑) การทดสอบย่อย 
   (๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   (๓) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
   (๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   (๕) ประเมินจากการฝึกงาน 
 

 ๒.๓  ทักษะทางปัญญา 
  ๒.๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (๑) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  

(๒) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบท่ีตามมาจากการตัดสินใจนั้น    

(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
  ๒.๓.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (๑) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา โดย
เริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 
   (๒) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จําลอง 
   (๓) ให้มีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 
  ๒.๓.๓  กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากโครงงานวิจัย และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 



๓๒ 
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 ๒.๔  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๒.๔.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (๑) มีความรับผิดชอบต่อท้ังงานในหน้าท่ีและงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

 (๒) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
    (๔) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอ่ืน 
  ๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 
  ๒.๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 ๒.๕  ทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๕.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     (๑) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(๒) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(๓) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ ท่ีเ ก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 

(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีเหมาะสม  
   (๕) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 
 



๓๓ 
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  ๒.๕.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ์ 
      (๒) จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ และจัดกิจกรรมให้เกิดการ
สื่อสารแบบสองทางระหว่างวิทยากรและผู้ฟัง 
  ๒.๕.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (๑) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้หลักทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     (๒) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (๓) ประเมินจากความสามารถในวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอ
ต่อชั้นเรียน 
        (๔) ประเมินความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยการซักถามวิทยากรชาวต่างชาติ
ที่มาบรรยายพิเศษ  



๓๔ 
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๓.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   ตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ 
 
 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 
๑.  กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 
(เอกสารแนบหมายเลข ๔) โดยใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับข้ัน และแบบไม่มีค่าระดับข้ัน ดังน้ี 
 ๑.๑  การให้คะแนนแบบมีค่าระดับข้ัน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F  ซึ่ง
คิดเป็นค่าระดับข้ัน ๔.๐, ๓.๕, ๓.๐, ๒.๕, ๒.๐, ๑.๕, ๑.๐ และ ๐ ตามลําดับ 
 ๑.๒  การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับข้ัน ในบางรายวิชา เช่น วิชาการฝึกงาน จะให้ค่าระดับเป็น S 
(Satisfaction) ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U (Unsatisfaction) ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่
ผ่านตามเกณฑ ์
 
๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  ๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ในการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) 
  ๒) คณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับการ
วัดผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดในแผนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
  ๓)  การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านท่ีประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการ
ที่ภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 
     ๔)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและรายงานผล 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  ๑)  ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา 
  ๒)  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต นายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร ความคิดเห็นของ
บัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพหรือศึกษาต่อ และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงหลักสูตร 



๓๕ 
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     ๓)  การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพือ่นํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งข้ึน 
     ๔)  การประเมินจากสถาบันศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและ
คุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นๆ  
 
๓.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
              เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (เอกสารแนบหมายเลข ๔) โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ดังน้ี 
 ๓.๑ ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ี
หลักสูตรกําหนด และได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
 ๓.๒ ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ
สองต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕   ข้ึนไป และไม่เคย
สอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 ๓.๓ ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ
หน่ึงต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๖๐ ข้ึนไป และไม่เคย
สอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 
๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่ 

๑.๑  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คําแนะนําต่าง 
ๆ แก่อาจารย์ใหม ่
 ๑.๒  ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเร่ืองของการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่คณะต้องดําเนินการ และส่วนท่ีอาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัต ิ
 ๑.๓  มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
 
๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย์ 
 การดําเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี ้
 ๒.๑  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 



๓๖ 
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  ๑) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสองหลักสูตร 
คือ หลักสูตรเก่ียวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการ
อบรมภายใน ๑ ปี หลังจากวันท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๒) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของจํานวนอาจารย์ท้ังหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้อง
อบรมปีละ ๑๐ ชั่วโมง 
 ๒.๒  การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
             ๑) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอ่ืน ๆ เช่น 
ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
  ๒) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
  ๓) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ท่ีมีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ ์

 
หมวดที่ ๗ การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 
๑.  การบริหารหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรมคีณะกรรมการบริการหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๓ คน และอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน ๒ คน ทําหน้าที่บริหารและกํากับกระบวนการต่างๆ ในการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ตลอดจนวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณบดีเป็นผู้กําหนดนโยบายปฏิบัติและให้คําแนะนํา  
 ทั้งน้ีเพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถแนะนําหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรและการประกอบ
วิชาชีพที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย 
๓ คน(จากทั้งหมด ๕ คน) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือมี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอนในสาขาสิ่งแวดล้อมเป็นทีป่ระจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
 
๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ๒.๑  การบริหารงบประมาณ 
  การดําเนินงานของหลักสูตรใช้อาคารท่ีมีอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจําปีจากคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อนํามาใช้ในการ



๓๗ 
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จัดการเรียนการสอน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ/หรือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ตํารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการ
สอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 
 ๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดท่ี
มีหนังสือและตําราด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้นบทความทางวิชาการและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 
 ๒.๓  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให้หอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือด้วย และในส่วนของคณะจะจัดสื่อการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติ เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นต้น 
 
 ๒.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพื่อเข้า
หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าท่ีด้านโสต-
ทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
 
๓.  การบริหารคณาจารย์ 
 ๓.๑  การรับอาจารย์ใหม ่

  มีการคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ โดยอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโท โดยได้รับวุฒิระดับ
ปริญญาตรี/โทในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการสอน มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
 
 



๓๘ 
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 ๓.๒  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะมีการ
ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทํา
ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกําหนด  
 
 ๓.๓  การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
          สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนกัศึกษา ดังนั้นในบางรายวิชาจะเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนท้ังรายวิชาหรือวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกมาบรรยายพิเศษเป็นครั้งคราว ท้ังน้ีวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษน้ัน จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
๔.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๔.๑  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรี และมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
 ๔.๒  การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
  บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางทุกคนอย่างน้อยคนละ ๖ 
ชั่วโมงต่อปี กรณีท่ีบุคลากรท่ีบรรจุในตําแหน่งนักวิจัย นอกจากจะทําหน้าที่สนับสนุนการวิจัยแล้ว ยังต้องทํา
วิจัยร่วมกับคณาจารย์ด้วย 
 
๕.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 ๕.๑  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าท่ี
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได ้
 
 



๓๙ 
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 ๕.๒  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ท้ังนี้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต               
 จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ ๙ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภัยต่อประชากรในประเทศและต่อสังคม
โดยรวม ดังนั้น ตลาดแรงงานในหน่วยงานของภาครัฐ เกือบทุกหน่วย รวมถึงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ ภาค
ธุรกิจ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนระดับท้องถ่ินจึงมีการขยายตัวรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้ประเทศไทยสามารถพัฒนากิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและมีความพร้อมในการรองรับมาตรการการค้าที่ใช้เงื่อนไขด้าน
สิง่แวดล้อมในเวทีโลกตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว ้ 
 อย่างไรก็ตาม หลักสูตรจะทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมให้มากท่ีสุด  
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
ป ี

๒๕๕๗ 
ป ี

๒๕๕๘ 
ป ี

๒๕๕๙ 
ป ี

๒๕๖๐ 
ป ี

๒๕๖๑ 

(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิแห่งชาติ  หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.
๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

X X X X X 



๔๐ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
ป ี

๒๕๕๗ 
ป ี

๒๕๕๘ 
ป ี

๒๕๕๙ 
ป ี

๒๕๖๐ 
ป ี

๒๕๖๑ 

มี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

  X X X 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ต่อปี 

 X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

  
X X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  
  X 

รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องมีผลการดําเนินงาน (ข้อท่ี ๑ - ๕) (ตัว) ใน
แต่ละป ี

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละป ี ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๒ 
 

หมายเหต ุ   การกําหนดจํานวนชอ่งของปีในตารางต้องให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี 



๔๑ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๕) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผล
ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละป ี

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

๒๕๕๗ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๗ ตัว 
๒๕๕๘ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๙  ตัว 

๒๕๕๙ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๑๑ ตัว 
๒๕๖๐ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๑๑ ตัว 
๒๕๖๑ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๑๒  ตัว 

 
 

หมวดที่ ๘  กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
 
๑.  การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
๑. การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบ การสอบถามและตอบคําถามของนักศึกษาใน

ชั้นเรียน 
๒. การประชุมคณาจารย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคําแนะนํา 
๓. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาท่ี

ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
๔. การประเมนิความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการนํากลยุทธ์การสอนไปใช ้
๕. จัดประชุมคณาจารย์เพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับแผนกลยุทธ์การสอน 
 

 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
๑. ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอนการ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 
๒. ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 
๓. คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาผลวิเคราะห์การประเมินการสอนจากนักศึกษา เพื่อหา

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 



๔๒ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

๔. ผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาร่วมกับผลการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาการสอนต่อไป 
 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
       การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

๒.๑ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและศิษย์เก่า  
๒.๒ ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย ์ 
๒.๓ ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
๒.๔ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

      จากการรวบรวมข้อมูลจะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร เพื่อนําข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยจะดําเนินการทุกๆ ๔ ปี ท้ังน้ีเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดท่ี ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
   ๔.๑ นําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการของแต่ละรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
   ๔.๒ รวบรวมข้อมูลผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนของแต่ละรายวิชาจากการประเมินการ
เรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๔.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น เพื่อวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินการ เพื่อเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

เอกสารแนบ 
 
หมายเลข ๑  คําอธิบายรายวิชา 
    การจัดกลุ่มรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
หมายเลข ๒  รายละเอียดอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หมายเลข ๓  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
หมายเลข ๔  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  พ.ศ.๒๕๕๕  
หมายเลข ๕ หนังสือวิพากษ์หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก 



๔๔ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

เอกสารหมายเลข ๑ 
คําอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
๑.   ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 

๒๒๒๑๐๑ 
222101 

ภาษาอังกฤษ ๑ 
English I 

๓(๓-๐-๖) 

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

Fundamental skills in listening, speaking, reading, and writing  English with 
emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English 
language for efficient communication in daily life 
 
๒๒๒๑๐๒ 
222102 

ภาษาอังกฤษ ๒ 
English II 

๓(๓-๐-๖) 

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้
สื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with 
emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of a higher 
knowledge and understanding of structure designed to achieve a more practical and greater 
command of the English language for efficient communication in daily life 
 

๒.   ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 
๓๐๐๒๐๑ 
300201 

ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร ์
English for Sciences  

๓(๓-๐-๖) 

ทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน  โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
สารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี



๔๕ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on specific 
terminology relevant to Sciences which appears in printing materials and other informative 
media including inquiries and presentation of related contents applicable in sciences  
 

๓.   ภาษาอ่ืนๆ  
๒๒๒๒๐๗ 
222207 

การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ  
English Listening and Speaking for Careers 

๓(๓-๐-๖) 

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานอาชีพ โดยใช้คําศัพท์และสํานวน
ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

Listening, speaking, and conversation skills required to achieve career path goals 
including career- or occupation-specific vocabulary and idioms 
 
๒๒๒๒๐๘ 
222208 

การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ      
English Reading for Careers 

๓(๓-๐-๖) 

การอ่านเอกสารและส่ือสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ  กลวิธีและทักษะการอ่านประเภทต่างๆ รวมทั้ง
คําศัพท์และโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

Reading documents and printing materials. Methodology and various types of 
reading skill including vocabularies and structure related to specific careers. 
 
๒๒๒๒๐๙ 
222209 

การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
English Writing for Careers 

๓(๓-๐-๖) 

การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท  โดยการใช้ศัพท์และโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน
เฉพาะสาขาอาชีพ 

Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to specific careers 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 
๒๖๕๑๐๙ 
265109 

มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ 
Integrated Humanities 

๓(๓-๐-๖) 

การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากษ์เก่ียวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติ
ต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกําหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ 
ความสําคัญของความรู้ที่มีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ จริยธรรมในชีวิตประจําวันที่มีต่อตนเอง 
ผูอ่ื้นและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจําวัน 



๔๖ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

Development of critical consciousness related to value seeking and the meaning 
of human life from different perspectives such as scientific, social and religious dimensions. 
Influences on human potential. The importance of knowledge to life; various forms of 
knowledge searching; ethics in daily life for oneself, others and the entire society; and 
practices of reasonable thinking in everyday life. 

 
๒๖๕๑๐๒ 
265102 

มนุษย์กับอารยธรรม  
Humans and Civilization 

๓(๓-๐-๖) 

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

Human wisdom in organizing social, economic, and political systems in 
accordance with the natural environment and culture of a particular region which affected 
the creation of civilizations in the past, present, and future 

 
๒๕๐๑๐๓ 
250103  

มนุษย์กับวัฒนธรรม 
Humans and Culture 

๓(๓-๐-๖) 

กําเนิดและการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์ ความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจภูมิ
หลังสังคมไทย ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

Origin and evolution of human culture; perceptions on culture; relations 
between human, culture and society; effects of change on social, political, legal and 
economic conditions; Thai social background, cultural conflicts and cultural change 

 
๒๕๐๑๐๔ 
250104 

ศิลปะกับชีวิต      
Art and Life 

๓(๓-๐-๖) 

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การ
ออกแบบดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

Definition, types of art works, roles and duties of visual arts; design, music, 
drama; studies on beauty value, aesthetics, art impression, as well as analysis on relations; 
progress of Thai and international arts and their influence on present-day society’s lifestyle 
 



๔๗ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 
๒๖๐๑๐๑ 
260101 

สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ 
Integrated Social Sciences 

๓(๓-๐-๖) 

การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม การ
ประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ปัญหาสังคม 
เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์
ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน ์ 

Social skill development. Systems thinking. Practices on social morality and 
ethics. Integration of knowledge with real social life in different dimensions, such as politics 
and government, laws, geography, history, social science, public policies, good governance, 
human rights, culture, social problems, economics, business operation, technologies, 
management, intellectual property, as well as Thai identity in the global society 
 
 
๒๖๐๑๐๒ 
260102 

จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว 
Psychology for Living and Adjustment 

๓(๓-๐-๖) 

การประยุกต์แนวคิดท่ีสําคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้และ
เจตคติในการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพ การใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต การปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน และ
สภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

Application of important psychological concept such as emotion, personality, 
motivation, learning, and attitudes in living with regards to self-understanding and 
understanding others. Relationship establishment Associating with others; problem solving 
skills and self-adjustment to circumstances in both daily life and in the changing societies 
 
๒๖๐๑๐๓ 
260103 

สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
Contemporary World Affairs 

๓(๓-๐-๖) 

สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งภูมิปัญญาและเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ใน
ปัจจุบัน บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอํานาจและองค์กรระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหา
ภายในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศ 



๔๘ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

Present situation in different regions of the world including wisdom and 
important events in the contemporary world. Roles and strategies in solving internal and 
international problems of great powers and international organization. 
 
๒๖๐๑๐๔ 
260104 

สังคมและวัฒนธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

๓(๓-๐-๖) 

ลักษณะท่ัวไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสําคัญ หน้าที่และ
บทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมท้ังการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของ
สังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย 

General characteristics of Thai society. Social arrangement and social structure. 
Importance, duties and roles of different institutions that comprise Thai society, such as 
family, politics and government, economy, education, and religions. Including analysis of 
economic, social and security problems of Thai society, and guidelines for the survival of 
Thai society. 
 
๒๖๐๑๐๕ 
260105 

พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นํา  
Group Dynamics and Leadership 

๓(๓-๐-๖) 

ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่มแบบต่างๆ เทคนิควิธีการใน
การจัดกลุ่ม การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นําและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม การพัฒนา
ทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู ้

Studies on theories and principles concerning group dynamics. Different types of 
group procedures. Techniques and methods of group arrangement, group problem solving 
and decision making, communicating. Leadership and group members’ duties, skill 
development, group activities and learning. 

 
๒๖๐๑๐๖ 
260106 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Basic Knowledge of Law 

๓(๓-๐-๖) 

ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะทั่วไปของระบบกฎหมายที่สําคัญ
ของโลก ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวัน 



๔๙ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

Source and evolution of law. Definitions and characteristics of important world 
law. Basic knowledge of constitution. Administrative laws. Criminal code. Civil and 
commercial code in daily life.  
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 
๓๐๒๑๐๑ 
302101 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Everyday Life 

๓(๓-๐-๖) 

คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองต้น  หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล  หลักการนับ โอกาสท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวท่ีเน้นตัวอย่างอัน
เหมาะสมหรือเก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

Basic financial mathematics. Principles of problem solving. Rational usage. 
Principles of primary counting. Probabilities (chances) of initiative starting situations by setting 
proposed problems or simulated situations of conditions relating to everyday life 
emphasizing suitable examples or circumstances concerning the field of science and 
technology. 

 
๓๐๖๑๐๖ 
306106 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์   
Biodiversity and Conservation  

๓(๓-๐-๖) 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  ความสัมพันธ์
ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  ภมิูปัญญาไทยและการอนุรักษ ์

Biodiversity, genetic materials. Genetically modified organisms (GMOs). Relation 
between life and environment. Utilization of nature. Thai wisdom and conservation. 

 
๓๑๐๑๐๑ 
310101 

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
Information Technology in Daily Life 

๓(๒-๒-๕) 

ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูล
และระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัย
คุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เนต กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

Definition, importance, Components of information technology multimedia. Data 
communication and computer networks. Services and application software on the Internet. E-



๕๐ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

commerce. Internet threats and safety. Computer law and ethics concerning the use of information 
and communication technology. 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     ๑. วิชาพ้ืนฐาน 

๑.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทั่วไป 
๓๐๒๑๑๑ 
302111 

แคลคูลัส  ๑ 
Calculus I 

๓(๓-๐-๖) 

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์ของอนุพันธ์  สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก  ดิฟเฟอเรนเชียล
และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์  ทฤษฎีของโรลและทฤษฎีค่ากลาง  การหาค่าสูงสุด-ต่ําสุด และการทดสอบ  
การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์  โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ําสุด  อินทิกรัลไม่จํากัดเขต  เทคนิคการ
อินทิเกรต   การอินทิเกรตทีละส่วน  การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ   และการอินทิเกรตโดยการทําเป็น
เศษส่วนย่อย  การประยุกต์อินทิกรัลไม่จํากัดเขต   

Functions and graphs of functions. Limits and continuities of functions. 
Derivatives of algebraic and transcendental functions. Applications of derivatives; equation of 
tangent and normal lines, differentials and linearizations, related rates. Rolle and mean 
value theorems, curve sketching, maximum-minimum and optimization problems.  Indefinite 
integrals. Techniques of integration including integration by parts, Integration of trigonometric 
functions and partial fractions. Applications of indefinite integrals. 
 
๓๐๒๑๑๒ 
302112 

แคลคูลัส  ๒ 
Calculus II 

๓(๓-๐-๖) 

บุรพวิชา  :  ๓๐๒๑๑๑ แคลคูลัส ๑ 
Prerequisite : 302111 Calculus I 
สมการดีกรีสอง  การย้ายแกนและหมุนแกนพิกัด  อินทิกรัลจํากัดเขต  และทฤษฎีพื้นฐานของ

แคลคูลัส  การประยุกต์ของอินทิกรัลจํากัดเขต  การหาพื้นท่ี  ปริมาตร  ความยาวของส่วนโค้ง  พื้นที่ผิว  
ระบบพิกัดเชิงข้ัว  การหาพื้นท่ี  ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวเมื่อเส้นโค้งถูกกําหนดโดยสมการเชิงข้ัว  การ
ประมาณค่าอินทิกรัล  แบบที่กําหนดค่าไม่ได้  และกฎของโลปิตาล  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ  ลําดับและอนุกรม  
ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย 

Quadric curves; translation and rotation of axes.  Definite integrals.  
Fundamental theorem of calculus.  Applications of definite integral in areas, volumes, arc 



๕๑ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

length of curves and areas of surfaces of revolutions.  Polar coordinates.  Areas, volumes, arc 
length and surfaces of revolutions in polar coordinates.  Approximating of definite integrals  
Indeterminate forms and Lopital’s rule.  Improper integrals.  Sequences and series. Functions 
of several variables. Limits and continuities of functions of several variables. Partial 
derivative. 
  
๓๐๓๑๐๑ 
303101 

เคมี ๑  
Chemistry I 

๓(๓-๐-๖) 

ปริมาณสารสัมพันธ์   โครงสร้างของอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  แก๊ส  ของเหลว  ของแข็ง  
สารละลาย อุณหพลศาสตร์  และจลนศาสตร์เคมี 

Stoichiometry. Atomic structure. Periodic table of element. Chemical bonds. Gas, 
liquid, solid, solution, thermodynamics, and kinetics. 
 
๓๐๓๑๐๒ 
303102 

เคมี ๒ 
Chemistry II 

๓(๓-๐-๖) 

 บุรพวิชา  : ๓๐๓๑๐๑ เคมี ๑ 
 Prerequisite : 303101 Chemistry I 
 สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดและเบส  สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์  
เคมีไฟฟ้า  ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ เคมี
สิ่งแวดล้อม 
 Chemical equilibrium. Acid-base equilibrium.  Solubility  equilibrium. Complex  
formation. Redox reaction. Electrochemistry. Representative and transition elements. Organic 
chemistry. Biological materials. Nuclear chemistry. Environmental chemistry. 
 
๓๐๓๑๐๓ 
303103 

ปฏิบัติการเคม ี๑ 
Chemistry Laboratory I 

๑(๐-๓-๑) 

 บุรพวิชา : ๓๐๓๑๐๒ เคมี ๒ หรือเรียนพร้อมกับ ๓๐๓๑๐๒ เคมี ๒ 
 Prerequisite or co-requisite : 303102 Chemistry II 
 ปฏิบัติการเคมีท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ๓๐๓๑๐๑ เคมี ๑ และ ๓๐๓๑๐๒ เคมี ๒ 
 Chemistry experiments related to 303101 Chemistry I and 303102 Chemistry II 
 
 



๕๒ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

๓๐๖๑๐๐ 
306100 

ชีววิทยาทั่วไป ๑ 
General Biology I 

๓(๓-๐-๖)  

 หลักพื้นฐานทางชีววิทยาด้านเคมีของชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์  เซลล์
และเมแทบอลิซมึ  พันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช  
 Basic biological concepts in chemistry of life. Scientific method. Cell and 
metabolism. Genetics. Structures and functions of plant. 
 
๓๐๖๑๐๑ 
306101 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑ 
General Biology Laboratory I 

๑(๐-๓-๑) 

 บุรพวิชา : ๓๐๖๑๐๐ ชีววิทยาท่ัวไป ๑ หรือเรียนพร้อมกับ ๓๐๖๑๐๐ ชีววิทยาทั่วไป ๑ 
 Prerequisite or co-requisite : 306100 General Biology I 
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา ๓๐๖๑๐๐ ชีววิทยาทั่วไป ๑ 
 Biological experiments related to 306100 General Biology I 
 
๓๐๖๑๐๒ 
306102 

ชีววิทยาทั่วไป ๒ 
General Biology II 

๑(๐-๓-๑) 

 หลักพื้นฐานทางชีววิทยาด้านหลักอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว ์นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 
 Basic biological concepts in principles of taxonomy. Biodiversity. Evolution. 
Structure and function of animal. Ecology and behavior of life.  
 
๓๐๘๑๑๐ 
308110 

ฟิสิกส์ทั่วไป  
Introductory Physics  

๓(๓-๐-๖) 

 โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุงานและ
พลังงาน การเคลื่อนท่ีของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่นคลื่นกลและ
คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อท่ีสองของอุณหพล
ศาสตร ์

The structure of physics, vectors, kinetics. Force and motion. Work and energy. 
The motion of particles. The motion of rigid bodies. Fluid mechanics. Vibrations. Mechanical 
waves. Temperature and heat. Thermal properties of matter. The first law of 
thermodynamics. The second law of thermodynamics. 

 



๕๓ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

๓๐๘๑๑๑ 
308111 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป   
Introductory Physics Laboratory  

       ๑(๐-๓-๑) 

บรุพวิชา  :  ๓๐๘๑๑๐ ฟิสิกส์ทั่วไป หรือเรียนพร้อมกับ ๓๐๘๑๑๐ ฟิสิกส์ทั่วไป 
  Prerequisite or co-requisite : 308110 Introductory Physics 
  ปฏิบัติการในเร่ืองเก่ียวกับเนื้อหาวิชา ๓๐๘๑๑๐ ฟิสิกส์ท่ัวไป 
  Physics experiments related to 308110 Introductory Physics 

 
๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะด้าน 

๓๐๓๒๒๐ เคมีอินทรีย์                    ๓(๓-๐-๖) 
303220 Organic Chemistry 

บุรพวิชา  : ๓๐๓๑๐๑ เคมี ๑ 
  Prerequisite : 303101 Chemistry I 
 พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจําแนกประเภทตามหมู่ฟังก์ชัน การเรียกชื่อ 
สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย ์สารชีวโมเลกุลเบ้ืองต้น 

Chemical bonding in organic compounds. Stereochemistry. Classification by 
functional group. Nomenclature. Physical properties and chemical reactions of organic 
compounds. Basic of biomolecules. 

 
๓๐๓๒๒๑ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์     ๑(๐-๓-๑)  
303221 Organic Chemistry Laboratory  
 บุรพวิชา  :  ๓๐๓๒๒๐ เคมีอินทรีย์ หรือเรียนพร้อม ๓๐๓๒๒๐ เคมีอินทรีย ์
  Prerequisite or co-requisite : 303220 Organic Chemistry 

เทคนิคเบื้องต้นของปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การตกผลึก การหาจุดเดือด การกลั่น การสกัด 
และโครมาโทกราฟ ีการตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันนัลของสารอินทรีย ์

Basic organic chemistry techniques including crystallization, determination of 
boiling point, distillation, extraction and chromatography. Determination and chemical 
reaction of functional groups of organic compounds. 

 
๓๐๓๒๕๐ เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน     ๓(๓-๐-๖)  
303250 Fundamentals of Analytical Chemistry  
 บุรพวิชา  :  ๓๐๓๑๐๒ เคมี ๒ 
  Prerequisite : 303102 Chemistry II 



๕๔ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

 การคํานวณข้อมูลทางสถิติ ความแมน่และความเที่ยง การหาปริมาณสารโดยการชั่งนํ้าหนัก การ
หาปริมาณสารโดยการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และ
ปฏิกิริยารีดอกซ ์หลักการและเทคนิคของสเปกโตโฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟ ี

Data Analysis by statistic method, accuracy and precision. Quantitative analysis 
by gravimetric method. Quantitative analysis by titrimetric method with neutralization 
reaction, precipitation, reaction, complex reaction and redox reaction. Spectrophotometry 
and chromatography techniques. 
 
๓๐๓๒๕๑ ปฏิบัตกิารเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน    ๑(๐-๓-๑)  
303251 Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory 
 บุรพวิชา  :  ๓๐๓๑๐๓ ปฏิบัติการเคมี ๑  ๓๐๓๒๕๐ เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน หรือเรียนพร้อม  
  ๓๐๓๒๕๐ เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 
  Prerequisite(s) or co-requisite(s) : 303103 Chemistry Laboratory I, 303250  
                 Fundamentals of Analytical Chemistry 
 เทคนคิการไทเทรต การใช้เครื่องวัดพีเอช และสเปกโตรโฟโตมิเตอร ์

Titration technique. Use of pH meter and spectrophotometer. 
 

๓๑๖๒๐๑ ชีวเคมีทั่วไป       ๓(๓-๐-๖)  
316201 General Biochemistry 
 บุรพวิชา  :  ๓๐๓๒๒๐ เคมีอินทรีย ์
  Prerequisite : 303220 Organic Chemistry 
 ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะ โครงสร้าง และหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของ         
ชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุม กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน 

Basic knowledge of biochemistry. Characteristics, structure and function of 
biomolecules. Enzymes and metabolisms of biomolecules. Integration metabolism and its 
regulation, nucleic acid and protein synthesis. 
 
๓๑๖๒๒๑ ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป      ๑(๐-๓-๑)  
316221 General Biochemistry Laboratory  

 บุรพวิชา  :  ๓๑๖๒๐๑ ชีวเคมท่ัีวไป หรือเรียนพร้อมกับ ๓๑๖๒๐๑ ชีวเคมีทั่วไป 
 Prerequisite(s) or co-requisite(s): 316201 General Biochemistry 



๕๕ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา ๓๑๖๒๐๑ ชีวเคมีทั่วไป โดยเน้นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ใน
การศึกษาทางชีวเคมี 

A laboratory program to accompany 316201 General Biochemistry focusing on 
the basic techniques regularly used in biochemical study. 
 
๓๑๒๒๐๒ สถิติเบื้องต้นสําหรับวิทยาศาสตร ์    ๓(๓-๐-๖) 
312202 Elementary Statistics for Science 

ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล และการแปลความหมาย ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจงของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพารามิเตอร์ของประชากรหน่ึงกลุ่ม
และสองกลุ่ม การทดสอบไคกําลังสอง 

Data, data presentations and interpretations. Elementary probability. Random 
variables and probability distributions of random variables. Estimation and hypothesis testing 
about parameter of one and two populations. Chi-square tests. 

 
2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

๓๒๔๒๑๑ หลักการทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
324211 Principles of Environmental Science  

นิยามและประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศและความสมดุลทาง
ธรรมชาติ การเพิ่มของประชากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หลักการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมมลพิษ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Definition and history of environmental science. Ecology and natural balance. 
Quality of life and population growth. Relationships among economics social and 
environment, Impacts of environmental science and technology on environment. Principles 
of environmental science and technology for pollution control and prevention. 
Environmental monitoring. Sustainable natural resource management. 
 
๓๒๔๒๒๑ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม     ๔(๓-๓-๖) 
324221 Environmental Ecology  
 บุรพวิชา : ๓๐๖๑๐๐ ชีววิทยาท่ัวไป ๑ และ ๓๐๖๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป ๑ 
 Pre-requisites : 306100 General Biology I and 306102 General Biology Laboratory I 



๕๖ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

หลักการ ทฤษฏีและแนวคิดทางนิเวศวิทยา หน้าท่ีและความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศ  บทบาทและความสําคัญของ
นิเวศวิทยาในการวางแผน พัฒนาด้านต่าง ๆ และการประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ในการศึกษาปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อม  

Principles, theories and concepts on ecology. Functions and relationships 
between ecosystem and environment. Impact of environmental changes on ecosystems. 
Roles and importance of ecology in terms of solving environmental problems. 
 
๓๒๔๓๑๒ สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖)
324312 Environmental Statistics and Research Methodology 
 บุรพวิชา : ๓๑๒๒๐๒ สถิติเบื้องต้นสําหรับวิทยาศาสตร ์
 Pre-requisite : 312202 Elementary Statistics for Science 
 แนวคิด ข้ันตอนและกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวางแผนและออกแบบ
การวิจัย การใช้สถิติในทดสอบสมมติฐานและในการทําวิจัยทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมและการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลทางในงานวิจัยทางส่ิงแวดล้อม  
 Concepts and methodologies on environmental science and technology. 
Experimental design and planning. Use of Statistics for hypothesis test and environmental 
research. Sampling random. Statistical data analysis in environmental research. 
 
๓๒๔๓๒๒ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม      ๓(๒-๓-๔) 
324322 Environmental Toxicology 
 สารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ หลักเบื้องต้น แนวคิดและวิธีการศึกษาพิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษต่อระบบชีวภาพ 
 Chemicals in the environment related to human health and ecosystem. Basic 
principles, concepts and methodologies of environmental toxicology. Impacts of toxic 
substances on biological system. 
 
๓๒๔๓๓๒ เทคโนโลยีสะอาด     ๓(๓-๐-๖) 
324332 Cleaner Technology 

สมดุลมวลสารและพลังงาน  ลําดับชั้นของการจัดการของเสีย  แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด  
การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน  การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด และกรณีศึกษา 



๕๗ 
 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

Material and energy balance. Hierarchy of waste management. Concepts of clean 
technology. Application of CT in factories. Clean technology auditing. Case studies. 
 
๓๒๔๓๔๑ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
324341 Environmental Impact Assessment 
 บุรพวิชา : ๓๒๔๒๑๑ หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ  
               ๓๒๔๒๒๑ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 Pre-requisites : 324211 Principles of Environmental Science and  

     324221 Environmental Ecology 
 ที่มา ความหมาย และแนวความคิดของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบ กรณีศึกษา 
 Background, connotation and concept of Environmental Impact Assessment 
(EIA). Methods of environmental impact study and report preparation. Scientific 
environmental impact assessment. Criteria of mitigation and monitoring measures. Law and 
regulation of EIA. Case studies. 
 
๓๒๔๓๖๑ การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
324361 Environmental Pollution Control 
 บุรพวิชา : ๓๒๔๒๑๑ หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ  
               ๓๒๔๒๒๑ นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
 Pre-requisites : 324211 Principles of Environmental Science and  

     324221 Environmental Ecology 
 แหล่งกําเนิด ประเภทและการแพร่กระจายของสารมลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ เสียง ขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดมลพิษ นโยบายและเทคโนโลยีในการ
ป้องกัน ควบคุมและการจัดการมลพษิ 
 Principles of environmental pollution control and management. Risk and impact 
assessment of environmental pollution. Technologies for environmental pollution control 
and prevention, including water, air, noise, hazardous and solid wastes.  
 
 



๕๘ 
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๓๒๔๓๖๒ มลพิษทางน้ํา     ๓(๓-๐-๖) 
324362 Water Pollution 
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๖๑ การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 Pre-requisite : 324361 Environmental Pollution Control 
  แหล่งกําเนิด  สาเหตุและผลกระทบของมลพิษในแหล่งนํ้า แนวทางและหลักการในการควบคุม
และป้องกันมลพิษทางนํ้า  หลักการเบื้องต้นของระบบบําบัดน้ําเสีย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการมลพิษ
ทางนํ้า การคํานวณและแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมมลพิษทางน้ํา   
 Sources, causes and impacts of water pollution. Principles and processes of 
water pollution control and prevention. Introduction to wastewater treatment. Law for water 
pollution management. Calculation and mathematic models for water pollution control. 
 
๓๒๔๓๖๓ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย    ๓(๓-๐-๖) 
324363 Wastewater Treatment Technology 
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๖๒ มลพิษทางน้ํา 
 Pre-requisite : 324362 Water Pollution 
 การออกแบบเบ้ืองต้น การควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบ
บําบัดน้ําเสีย การลดน้ําเสียที่แหล่งกําเนิด เทคโนโลยีในการบําบัดนํ้าเสียแบบต่างๆ การนําน้ําเสียกลับมาใช้
ประโยชน ์มีการศึกษานอกสถานท่ี 

System design, controlling, monitoring and maintenance of wastewater 
collecting and wastewater treatment systems. Wastewater reduction at source. Wastewater 
treatment technologies. Renewable wastewater. Field trip required. 
 
๓๒๔๔๐๑ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ๑(๐-๒-๑)  
324401 Seminar in Environmental Science  
 สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยรวบรวมและเรียบเรียงจากงานวิจัยท่ี
ทันสมัยเพื่อนําเสนอและเขียนเป็นรายงาน 
 Seminar on interesting topics in environmental science issues investigating from 
current researches, and Presentation. 
 
๓๒๔๔๐๒ ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ๓(๐-๙-๐) 
324402 Special Problems in Environmental Science  
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 ทําวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ใน
ภาควิชา 

Do research on topics of interest in environmental science under the 
supervision of departmental lecturer. 
 
๓๒๔๔๐๓  จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม     ๑(๑-๐-๒) 
324403 Environmental  Ethics  

หลักจริยธรรม การใช้ความรู้ตามหลักจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
อภิปรายและการทดสอบ กรณีศึกษา  

Principles of ethics. Uses of environmental ethics in everyday life. Environmental 
problem solving and sustainable development. Corporate social responsibility (CSR) and 
environmental management. Discussion and test. Case studies. 
 
๓๒๔๔๓๑ เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
324431 Environmental Remediation Technology 

ชนิด  การเคลื่อนย้ายและการเปลี่ยนรูปของสารปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม  ลักษณะเฉพาะของการ
ปนเป้ือน วิธีการฟื้นฟูโดยวิธีการทางด้านฟิสิกส์  เคมี และชีวภาพ  ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  เกณฑ์การเลือกเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม   

Type, fate and transformation of contaminants in environment. Characteristics of 
contamination. Physical, chemical and biological remediation. Effective factors of 
Environmental remediation technology. Criteria for desiring suitable environmental 
remediation technology.  
 
๓๒๔๔๔๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖) 
324442 Environmental Management 

หลักการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประชากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การ
ลดและการนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๔๐ 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม แนวคิด องค์ประกอบและข้อกําหนดของระบบการจัดการ
สิง่แวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที ่
 Principles of environmental management. Population and environment. 
Environmental Economics. Waste reduction and reuse. Life Cycle Assessment according to 
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ISO 104001. Health and social impact assessment. Concepts components and regulations of 
environmental management system. Current environmental management standard. Case 
study and field trip is required.  
 
๓๒๔๔๔๓ กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
324443 Environmental Law and Policy 
 แนวคิดเบื้องต้นและโครงสร้างของกฎหมายสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการ
ควบคุมมลพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา  

Basic concept and structure of the environmental law. Roles of the 
environmental law in pollution control and environmental conservation. Law related to the 
environmental problems. National policies on natural resources and environmental 
conservation. Case studies. 

 
๓๒๔๔๔๔ การประเมินความเสี่ยงทางส่ิงแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
324444 Environmental Risk Assessment 

หลักการประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี วัตถุอันตราย และ
อุบัติภัยต่าง ๆ การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อมนุษย์และระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม  การ
ใช้ดัชนีชีวภาพในการวิเคราะห์ผล การประเมินความเสี่ยงเพื่อตัดสินทางเลือกมาตรการลดและป้องกันความ
เสี่ยง  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความเส่ียงทางสิ่งแวดล้อม 
 Principle of environmental risk assessment. Risk assessment to chemicals, 
hazardous material and accident. Systematic risk assessment to human and ecosystems, Use 
of Bio-indicator analyses. Risk assessment for decision making in  risk reduction and 
prevention. Public participation in environmental risk management. 
 

3. วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
๓๒๔๓๑๗  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรพลังงาน   ๓(๓-๐-๖) 
324317 Energy Resources Management and Conservation 
 แหล่งพลังงานและชนิดของพลังงาน สถานการณ์พลังงานของโลก และสถานการณ์พลังงานไทย 
ความต้องการและแนวโน้ม กลยุทธ์การจัดการพลังงานจากอดีตถึงปัจจุบัน ทิศทางและกลยุทธ์การจัด
การพลังงานแบบยั่งยืน   
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 Energy sources and types.  World energy situation and Thailand energy situation.  
Energy demand and trend. Energy management strategies in the past to present.  Direction 
and strategies for sustainable energy management. 

 

๓๒๔๓๑๘   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม     ๓(๒-๓-๔)  
324318 Environmental Microbiology 
 หลักการ แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  วิธีการและปัจจัยในการควบคุม
จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ชนิดของจุลินทรีย์ในส่ิงแวดล้อม การแยกและตรวจวิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ใน
สิ่งแวดล้อมทั้งในนํ้า  อากาศและดิน  บทบาทและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม  บทบาทของ
จุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับการย่อยสลายสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

Principles, basic concepts and techniques of environmental microbiology. 
Methods and factors influencing in microbial control in the environment.  Types, isolation 
and determination of microorganisms in the environment including; water, air and soil. Roles 
and relation of microorganisms to the environment.  Roles of microorganisms related to 
biodegradation of environmental pollutants. 
 
๓๒๔๓๑๙ เคมีส่ิงแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖) 
324319 Environmental Chemistry 
 แหล่งที่มา ปฏิกิริยา การเคลื่อนย้าย ผลกระทบ และสภาวะของสารเคมีต่างๆในน้ํา ดิน และ
อากาศ   ลักษณะเฉพาะ และการเกิดปฏิกิริยาระหว่างองค์ประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อม  วงจรของคาร์บอน  
ไฮโดรเจน  ออกซิเจน ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และ กํามะถัน สมบัติทางเคมีและกายภาพที่เก่ียวข้องกับน้ํา แร่
และเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ ถ่านหิน และปิโตรเลียม 
 Sources, reactions, transport, effects, and fates of chemical species in water, soil, 
and air environments. Characteristics and interactions between the environmental 
components.  Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulphur cycles.  
Chemical and physical properties associated with water. Ores and fossil fuels, coal and 
petroleum. 
 
๓๒๔๓๒๓ นิเวศวิทยาของสารพิษ     ๓(๒-๓-๔) 
324323 Ecotoxicology 
 ปัญหาภาวะมลพิษในระบบนิเวศ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแพรก่ระจาย การเคลื่อนย้ายและการสะสม
ของมลพิษในเฟสต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม การติดตามผลกระทบที่เกิดจากการสะสมมลพิษในระบบนิเวศ 



๖๒ 
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Environmental pollution problems in the ecosystem. Factors influencing on 
pollutants distribution. Transport and accumulation of pollutants in environmental media. 
Monitoring of effects causing by pollutant accumulation in the ecosystem. 

 
๓๒๔๓๒๔ ชลธีวิทยา       ๓(๒-๓-๔) 
324324 Limnology  
 การจําแนก กําเนิด และลักษณะทางอุทกวิทยาของแหล่งน้ําผิวดินที่มิใช่ทะเล ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งน้ําผิวดิน ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ในแหล่งน้ําผิวดิน การจัดการอย่างยั่งยืน  ตลอดจนวิธีการ
ศึกษาทางด้านชลธีวิทยา 
 Classification, origin and hydrological characteristics of inland waters. Interactions 
between inland water and its surrounding environments in terms of physical, chemical and 
biological aspects. Succession and human impacts on inland waters. Sustainable 
management. Limnological study methods.  
  
๓๒๔๓๓๓ การวิเคราะห์ระบบและข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
324333 Environmental System and Data Analysis 
 การประมวลผลและวิเคราะห์ระบบและข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ
และคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ การใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูล 
 Data compilation and analysis of environmental system. Application of statistics 
and mathematics for data analysis. Quantitative environmental data. The use of computer 
program for data collection and analysis. 
 
๓๒๔๓๓๔ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม   ๓(๒-๓-๔) 
324334 Geographic Information Systems for Environmental Management 
 หลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสร้างสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 
 Principle of geographic information system. Process for geographic information 
development. Data compilation and analysis. Structures and database management. 
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Application of geographic information system for environmental management and 
monitoring. 
 
๓๒๔๓๓๕ แบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 
324335 Environmental Modeling 
 ความหมายและชนิดของแบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม แนวความคิดสําคัญ กระบวนการและ
เทคนิคในการสร้างแบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม การจําลองแบบ ชนิดของแบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์
สําหรับการวิเคราะห์และการใช้แบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม  
 Definition and type of environmental models. Critical concept, process and 
technique on environmental model development. Simulation. Types of environmental 
model. Strategic for analysis and application of environmental model.  
 
๓๒๔๓๓๘ การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน   ๓(๓-๐-๖) 
324338 Noise and Vibration Pollution Control    
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๖๗ เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน 

Pre-requisite : 324367 Noise and Vibrations  
    การออกแบบเบ้ืองต้น ตรวจสอบแก้ไข และบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการควบคุมเสียง
และความสั่นสะเทือน แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการและควบคุมเสียงและความ
สั่นสะเทือน 
    Basic design and maintenance of noise and vibration control devices. 
Mathematic models related to noise and vibration management and control. 
 
๓๒๔๓๔๖ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน    ๓(๓-๐-๖) 
324346 Land Use Planning 
 ความหมาย ความสําคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพการใช้ที่ดินในประเทศไทย การจําแนก
และหลักการจําแนก สมรรถนะที่ดิน หลักการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 
การป่าไม้ ชุมชนและอ่ืน ๆ การวางแผนการใช้ท่ีดิน เน้นกิจกรรมการใช้ทีด่ินในประเทศไทยเป็นสําคัญ 
 Definition and importance of land uses. Land use pattern in Thailand. Land 
suitability classifications. Land capability. Principle of land use for agriculture, industry, 
tourism, forestry, community and etc. Land use planning emphasized on activities of land 
use in Thailand. 
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๓๒๔๓๖๔ คุณภาพน้ําและนํ้าเสีย     ๓(๒-๓-๔) 
324364 Water and Wastewater Quality 
 แนวคิดพื้นฐานทางด้านปริมาณวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของน้ําและน้ําเสีย 
มาตรฐานคุณภาพน้ําและน้ําทิ้ง การเก็บและเก็บรักษาตัวอยา่งนํ้า การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของน้ํา และน้ํา
เสีย เช่น ความขุ่น สี พีเอช การนําไฟฟ้า สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง คลอรีนตกค้าง คลอไรด ์
ออกซิเจนละลายน้ํา บีโอดี ซีโอดี เป็นต้น 
 Basic concepts in quantitative analysis.  Water and wastewater characteristics 
Water and effluent quality standards.  Water sampling and storage.  Analysis of water and 
wastewater characteristics; turbidity, color, pH, conductivity, acidity, alkalinity, hardness, 
residual chlorine, chloride, DO, BOD,  COD. 
 
๓๒๔๓๖๕ มลพิษทางอากาศ     ๓(๓-๐-๖) 
324365 Air Pollution      
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๖๑ การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 Pre-requisite : 324361 Environmental Pollution Control 
    หลักการทางด้านมลพิษทางอากาศ แหล่งกําเนิด  การแพร่กระจาย  ผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  ระบบการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุม
สารมลพิษจากอุตสาหกรรม 
    Fundamental, source, dispersion of air pollution and its effects on human and 
environment. Air pollution prevention and control system. Air quality pollution monitoring. 
Air samplings and air quality measurements. Legislations and regulations related to industrial 
air pollutant control.  
 
๓๒๔๓๖๖ การควบคุมมลพิษทางอากาศ    ๓(๓-๐-๖) 
324366 Air Pollution Control 
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๖๕ มลพิษทางอากาศ 
 Pre-requisite : 324365 Air Pollution 
     การออกแบบเบ้ืองต้น ควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบํารุงรักษาระบบระบายอากาศ   การ
ออกแบบเบื้องต้น ตรวจสอบแก้ไขและบํารุงรักษาระบบบําบัดและกําจัดมลพิษทางอากาศ  เทคโนโลยีในการ
ควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ 
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 Basic system design, control and maintenance of air ventilation system. Basic 
design and maintenance of air pollution control system. Technology for control and 
prevention of air pollution. Mathematic models related to air pollution management and 
control. 
 
๓๒๔๓๖๗ เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน    ๓(๓-๐-๖) 
324367 Noise and Vibration      
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๖๑ การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 Pre-requisite : 324361 Environmental Pollution Control  
    สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน  การรับสัมผัส  การจําแนกประเภท 
แหล่งกําเนิด ผลกระทบ การวัด แบบจําลองทางคณิตศาสตร์  การประเมินผล  ข้อมูลการวัด  การป้องกันและ
การควบคุม  นโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ก่ียวกับการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน 
    Physical property of noise and vibration.  Exposure.  Classification.  Source.  
Impact.  Measurement. Mathematic model.  Assessment.  Measured data.  Prevention and 
control measurement.  Policies, legislations and regulations related to noise and vibration 
control. 
 
๓๒๔๓๖๙    ขยะมูลฝอย       ๓(๓-๐-๖) 
324369 Solid Waste  
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๖๑ การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 Pre-requisite : 324361 Environmental Pollution Control  
     ชนิด องค์ประกอบ และแหล่งกําเนิดของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ผลกระทบของสิ่งปฏิกูลต่อ
สุขภาพอนามัยและชุมชน อัตราการเกิดและการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย การเก็บตัวอย่างและการตรวจ
วิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กําจัดมูลฝอย  
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดการและควบคุมขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   Types, composition and sources of solid waste and night soil. Effects of night soil 
on human health and community. Generation rate and prediction of solid waste quantity. 
Sampling and analysis of solid waste and night soil. Environmental quality monitoring in 
disposal sites. Legislations and regulations related to solid waste and night soil management 
and control.   
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๓๒๔๓๗๐ เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย     ๓(๓-๐-๖) 
 Solid Waste Treatment Technology 
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๖๙ ขยะมูลฝอย 
 Pre-requisite : 324369 Solid Waste  
  การออกแบบ ควบคุม  และบํารุงรักษา ระบบเก็บกัก รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  การเลือกระบบการบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  การลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลที่แหล่งกําเนิด การนํากลับมาใช้ประโยชน์  เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอย  การบําบัดและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท  
 Design, control and maintenance of solid waste storage, collection and 
transportation systems. Selection of solid waste and night soil treatment and disposal 
systems. Source reduction of solid waste. Recycling and waste utilization. Technology for 
solid waste disposal. Treatment and disposal of night soil in urban and rural areas. 
  
๓๒๔๓๗๑ การจัดการของเสียอันตราย    ๓(๓-๐-๖) 
324371  Hazardous Waste Management 
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๖๑ การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 Pre-requisite : 324361 Environmental Pollution Control  
 การจําแนกประเภท ลักษณะ และสมบัติของวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย ความเป็นพิษ 
แหล่งกําเนิด วิถีทางของเสียอันตรายในส่ิงแวดล้อมและผลกระทบ การลดปริมาณของเสียอันตราย ระบบการ
เก็บรวบรวม ขนส่ง บําบัดและกําจัดของเสียอันตราย การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตราย 
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและควบคุมของเสียอันตราย 
 Categories, characterization and properties of hazardous substance and 
hazardous waste. Toxicity, Sources. Fate of hazardous waste in the environment and effects. 
Reduction of hazardous waste. Collection, storage, transportation, treatment and disposal of 
hazardous waste. Samplings and analysis of hazardous waste. Legislations and regulations 
related to hazardous waste prevention and control.   
 
๓๒๔๓๗๒ เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย    ๓(๓-๐-๖) 
324372  Hazardous Waste Treatment Technology 
 บุรพวิชา : ๓๒๔๓๗๑ การจัดการของเสียอันตราย 
 Pre-requisite : 324371 Hazardous Waste Management 
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 เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและความร้อน การฝัง
กลบอย่างปลอดภัย การออกแบบเบื้องต้น ควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบํารุงรักษาระบบบําบัดและกําจัดของ
เสียอันตราย แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย 
 Technology for physical, chemical, biological and thermal treatments. Secured 
landfill. Basic design, control and maintenance of hazardous waste treatment and disposal 
system. Mathematic models related to hazardous waste management and control. 
 
๓๒๔๓๗๓ การวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม   ๓(๒-๓-๔) 
324373 Environmental Sampling and Analysis 

การสุ่มตัวอย่าง การเก็บ และการรักษาตัวอย่าง น้ํา ดิน อากาศ และขยะ วิธีการในการ
วิเคราะห์ทางสมบัติทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและความ
เชื่อมั่นของข้อมูล 
  Random samplings, collection, handling, and storage of water, soil, air and solid 
waste samples. The analytical methods for physical, chemical and biological parameters. 
Quality control, data interpretation and data reliability. 
 
๓๒๔๔๐๓ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑   ๒(๒-๐-๔) 
324403 Selected Topic in Environmental Science I 
 หัวข้อท่ีได้เลือกสรร ความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 Selected topics, new knowledge and progress in environmental science. 
 
๓๒๔๔๐๔ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๒   ๒(๒-๐-๔) 
324404 Selected Topic in Environmental Science II 

 หัวข้อที่ได้เลือกสรร ความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมจาก 
๓๒๔๔๐๓ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑ 
 Selected topics, new knowledge and progress in environmental science in 
addition to 324403 Selected Topic in Environmental Science I 
 
๓๒๔๔๑๕ ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม     ๓(๒-๓-๔) 
324415 Environmental Soil Science 
 สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช การกําเนิดและการ
จําแนกชั้นของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ มลพิษของดินและการฟื้นฟ ู
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     Physical, chemical and biological properties of soil. Interaction between soil and 
plants. Soil formation and classification. Soil fertility. Soil pollution and restoration. 

  
๓๒๔๔๒๔ นิเวศวิทยาชายฝั่ง     ๓(๓-๐-๖) 
324424 Coastal  Ecology 
 องค์ประกอบและโครงสร้างท่ีสําคัญของทรัพยากรชายฝั่งทะเล   โครงสร้างทางกายภาพและ
ชีวภาพ  ระบบนิเวศต่างๆของทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล    กิจกรรมต่างๆและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและผลกระทบที่เกิดข้ึน แนวนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการจัดการต่อทรัพยากรชายฝั่ง  
โครงการพัฒนาแล้วและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 Components and important structures of coastal resources. Physical and 
biological structure.  Marine and coastal ecosystem.  Activities and utilization of resources 
and their impacts.  Policy and regulation for management, evaluation of developmental 
projects and environmental impact assessment. 
 
๓๒๔๔๒๕ นิเวศวิทยาป่าไม้     ๓(๒-๓-๔) 
324425 Forest Ecology   
 ความสําคัญและคําจํากัดความเก่ียวกับระบบนิเวศป่าไม ้โครงสร้างและการปรากฏของป่าไม้ การ
สืบต่อพันธุ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อม พลวัตและการทดแทนของป่าไม้ ปัจจัยจํากัดและผลกระทบจากมนุษย ์
ระบบวนวัฒน์ การทําไม้และการปลูกป่าทดแทน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตป่าไม้ นโยบายและกฎหมายป่า
ไม ้ 
 Importance and definition of forest ecosystem. Structure and physiognomic of 
forest. Regeneration and environmental factors. Forest dynamic and succession. Limiting 
factors and human impacts. Sylviculture system. Logging and reforestation. Forest product 
utilization. Forest policy and law.  
 
๓๒๔๔๒๖ พ้ืนที่ชุ่มน้ําและการจัดการ     ๓(๒-๓-๔) 
324426 Wetland and Management   

แนวคิดและหลักการการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ํา กระบวนการและแนวทางการวางแผนการจัดการ 
การดําเนินงานโครงการจัดการพื้นท่ีชุ่มนํ้าและการติดตามตรวจสอบการประเมินและคาดการณ์สถานภาพ
พื้นที่ชุ่มน้ํา เทคนิควิธีการสํารวจ แนวทางและเทคนิควิธีการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ฟื้นคืน และการ
สร้างพื้นท่ีชุ่มนํ้าข้ึนใหม ่ 
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Concepts and principles of wetlands management. Wetlands management 
planning guidelines and processes. Implementation and monitoring wetlands management 
programs. Wetland inventory and evaluation. Survey techniques. Approaches and techniques 
for wetland protection, conservation, restoration, rehabilitation and creation.  

 

๓๒๔๔๓๖ การสํารวจระยะไกลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม   ๓(๒-๓-๔) 
324436 Remote Sensing for Environmental Management 
  หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียม เป็นต้น  การประยุกต์ ใช้ ข้อมูลจากการรับ รู้ระยะไกลเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 Principles and methods of remote sensing technology; aerial photographs, 
satellite images. Application of remote sensing data for environmental and natural resource 
management.  
 
๓๒๔๔๓๗ การประเมินและการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต   ๓(๒-๓-๔) 
324437 Life Cycle Assessment  
  หลักการ และกรอบงานของการประเมินวัฎจักรชีวิตตามอนุกรมมาตรฐานส่ิงแวดล้อม ISO 
14000 การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และข้ันตอนการประเมินและวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากข้ันตอนในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาและดูงานนอกสถานที ่

Principles and frameworks of Life Cycle Assessment (LCA) in scope of 
environmental standard; ISO 14000. Eco-design for environmental friendly products. Criteria 
and steps for LCA. Impacts on the environment. Case studied and field trip. 
   
๓๒๔๔๔๖ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     ๓(๓-๐-๖) 
324446 Occupational Health and Safety 
 หลักการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โรคจากการประกอบอาชีพ  อุบัติเหตุและ
อันตรายจากการประกอบอาชีพ  หลักการและเทคนิคในการประเมินหาอันตรายในการทํางาน  การควบคุม
อันตราย  การยศาสตร์ กฎหมายด้านอาชีวอนามัย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ในระบบการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม    มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากลและระดับประเทศ 
 Principles of occupational health and safety. Occupational diseases.  
Occupational accident and hazard.  Principle and techniques of occupational health hazard 
evaluation.  Hazard control. Ergonomics. Occupational health law. Occupational health and 
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safety in environmental impact assessment process.  International and national standards of 
occupational health and safety. 

 

๓๒๔๔๔๗ การจัดการระบบและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม   ๓(๓-๐-๖) 
324447 Management System and Environment in Industry 
 แนวคิดเก่ียวกับอนุกรมมาตรฐานของระบบการจัดการท่ีใช้ในอุตสาหกรรม เช่น มอก. ๑๘๐๐๐ 
ISO 9000 ISO14000 ISO 17025 HACCP TQM รวมถึง ระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(อีเอ็มเอส) ซ่ึงเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 การนําไปปฏิบัติในงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและการตรวจประเมิน การดําเนินการและประเมินผล กรณีศึกษา 
 Concepts of standards of management system in the industry; TISI 18000, ISO 
9000, ISO 14000, ISO 17025, HACCP, TQM. Environmental Management System (EMS) 
standard, particularly ISO 14000. Implementation in industrial work. Continual improvement 
and auditing.  Implementation and evaluation. Case studies. 
 
๓๒๔๔๔๘ การจัดการพื้นที่ชายฝ่ัง     ๓(๓-๐-๖) 
324448 Coastal Zone Management 
 ความหมายและขอบเขตของชายฝั่ง กระบวนการชายฝั่ง คุณค่าและความสําคัญของทรัพยากร
ชายฝั่ง ความจําเป็นในการจัดการชายฝั่ง พัฒนาการของการจัดการชายฝั่งและปัญหาอุปสรรค แนวคิดและ
หลักการในการจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ กระบวนการในการจัดการ เคร่ืองมือในการจัดการ การประเมิน
ความสําเร็จในการจัดการชายฝั่ง 
 Definition and boundary of coastal area. Coastal process. Significance of coastal 
resources. Development of coastal management and constraints. Concept and principles for 
integrated coastal management. Coastal management cycle. Tools 
and techniques. Evaluation effectiveness of coastal management. 
  
๓๒๔๔๔๙ เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖) 
324449 Environmental Economics 
 อุปสงค์  อัตถประโยชน์  อุปทาน  ปัจจัย การผลิต  ค่าได้โอกาส  ต้นทุน  ประสิทธิภาพ  ความ
ล้มเหลวของตลาด  โครงสร้างของตลาด  สินค้าสาธารณะ  การวิเคราะห์โครงการ  การปรับค่าเงิน  การใช้
ประโยชน์ที่เหมาะที่สุดของทรัพยากรธรรมชาติ  การกําหนดมูลค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ความเต็มใจท่ีจะจ่าย 
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 Demand, utility, supply, factor, input, opportunity cost, cost, efficiency. Market 
failure. Market structure. Public good. Project analysis. Discounting. Optimal use of natural 
resource. Valuation of environment and natural resource. Willingness to pay. 

 
๓๒๔๔๕๐ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการความขัดแย้ง  ๓(๓-๐-๖) 
324450 Public Participation and Conflict Management  
  แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ กฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ความหมายของข้อขัดแย้งและข้อพิพาท สาเหตุและ
รูปแบบของความขัดแย้ง กรณีศึกษาของการมีส่วนร่วมของประชาชนและความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
 Concepts, theory, process and law related to public participation.  Public 
participation in environmental and resource management.  Environmental impact 
assessment. Factors determining the success of public participation process. Meanings of 
conflict and dispute. Causes and patterns of conflicts. Case studies of public participation 
and conflict in environment and resource management. 
 
๓๒๔๔๕๑ การพัฒนาสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน    ๓(๓-๐-๖) 
324451 Environmental Sustainable Development 
 ความรู้พื้นฐานของการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
การประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา 

 Basic knowledge of environmental conservation and sustainable development. 
Principle of sustainable development. Application of sufficient economy concept for 
development of sustainable development. Case studies. 
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เอกสารหมายเลข ๒ 
รายละเอยีดอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
(๑) นายถนอมศักดิ์ บุญภักด ี  
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(๒) นางกนกพร แจ้งสว่าง 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(๓) นางนัทธีรา สรรมณี    
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(๔) นางเบญจภรณ์ ประภักด ี
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 (๕) นางสุนทรี ขุนทอง 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
อาจารย์ประจํา 
(๑) นายxxxx  xxxxxxxx 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 (๒) นางสาวxxxx  xxxxxxxx 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
อาจารย์พิเศษ 
(๑) นายxxxx  xxxxxxxx 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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เอกสารหมายเลข ๓ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา 

� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ 
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ ๑ �  � 

   �    �  �  � 
   �  � 

ภาษาอังกฤษ ๒ �  � 
   �    �  �  � 

   �  � 

ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ �  � 
   �    �  �  � 

  � �  � 

การฟัง-พูดเพื่องานอาชีพ �  � 
   �    �  �  � 

  � �  � 

การอ่านเพือ่งานอาชีพ �  � 
   �    �  �  � 

  � �  � 

การเขียนเพื่องานอาชีพ �  � 
   �    �  �  � 

  � �  � 

           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

มนุษย์ศาสตร์เชิงบูรณาการ �  � 
   �    �  �  � 

    � � 

มนุษย์กับอารยะธรรม �  � 
   �    �  �  � 

    � � 

มนุษย์กับวัฒนธรรม �  � 
   �    �  �  � 

    � � 

ศิลปะกับชีวิต �  � 
   �    �  �  � 

    � � 
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รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ 
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ �  � 
   �    �  � � � 

  �  � 
 

จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการ
ปรับตัว 

�  � 

  

 �    �  � � � 

 

 �  � 

 

สถานการณ์โลกปัจจุบัน �  � 
   �  �  �  � � � 

  �  � 
 

สังคมและวัฒนธรรมไทย �  � 
   �  �  �  � � � 

  �  � 
 

พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นํา � � � 
   �    �  � � � 

  �  � 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย � � � 
   �  �  �  � � � 

  �  � 
 

         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน �  �   �   � �       
�  �   

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การอนุรักษ ์

�  � 

  

� �  �  � �  �  

 

  � � 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร � �     �  � � � � � �   
� � � �  
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รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ 
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  ๑.วิชาพื้นฐาน 
      กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 
แคลคูลัส ๑ �  �   �  �   �       �   � 

แคลคูลัส ๒ �  �   �  �   �       �   � 
เคมี ๑ �  �   �     �    �   �   � 

เคมี ๒ �  �   �     �    �   �   � 
ปฏิบัติการเคมี ๑ �  �  � �  �   � � � � � � � �   � 
ชีววิทยาทั่วไป ๑ �  �   �     �    �   �   � 

ชีววิทยาทั่วไป ๒ �  �   �     �    �   �   � 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑ �  �  � �  �   � � � � � � � �   � 

ฟิสิกส์ทั่วไป �  �   �     �    �   �   � 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป �  �  � �  �   � � � � � � � �   � 

     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน 
เคมีอินทรีย ์ �  �   � �   � �    �   �   � 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ �  �  � � � �  � � � � � � � � �   � 
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน �  �   � �   � �    �   �   � 

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน �  �  � � � �  � � � � � � � � �   � 
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รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ 
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ชีวเคมีทั่วไป �  �   � �   � �    �   �   � 
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป �  �  � � � �  � � � � � � � � �   � 

สถิติเบื้องต้นสําหรับวิทยาศาสตร์ �  �   � � � � � � �   �  � � � � � 

  ๒. วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม � � � � � � � � � � � � �  �   � � �  

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม � � � � � � � � � � � � � � �  � � � �  

ส ถิ ติ แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า ง
สิ่งแวดล้อม 

� � � � � � � � � � � � � � �  �   �  

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม � � � � � �  � � � � �  � �  � � � �  

เทคโนโลยีสะอาด � �  � � � � � �  � �  � �    � �  

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม � � � � � �  � � � � �   �  � � � �  

มลพิษทางน้ํา � �  � � � �  �  � �  �   �     

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย � � � � � � � � � � � �   �  � �  � � 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

ปั ญ ห า พิ เ ศ ษ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สิ่งแวดล้อม 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  



๗๗ 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

 

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ 
๓. ทักษะทาง
ปญัญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม � �  � � � � � �  � �  � �       

เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม � � � � � � � � �  � � �  �  �   � � 

การจัดการสิ่งแวดล้อม � � � � � � � � �  � � �   � 
� � � �  

กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม � � � � � � � � � � � � �   � 
� � � �  

การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม � � � � � � � � �  � � � � � �      

   ๓. วิชาเลือกเฉพาะด้าน  
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร
พลังงาน 

�  � � � �  � � �  �  �  � � �  �  

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม �  �   �  � � �  � �   �  �    

เคมีสิ่งแวดล้อม �  �   �  � � �  �     � � � �  

นิเวศวิทยาของสารพิษ �  � � � �  � � �  � �    � �  �  

ชลธีวิทยา �  �   �  � � �  �  �   � � � �  

การวิ เคราะห์ระบบและข้อมูลทาง
สิ่งแวดล้อม 

�  �   �  � � �  � � �  � � � � �  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

�  � � � �  � � �  � � �  � � � � �  

แบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม �  �   �  � �   �    � � �  �  



๗๘ 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

 

 

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ 
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ก า ร ค ว บ คุ ม เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน 

�  �   �  � � �  � � �  � � �  �  

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน �  �   �  � � �  � �   � � �  �  

คุณภาพน้ําและน้ําเสีย �  � � � �  � � �  �  �  � � � � �  

มลพิษทางอากาศ �  �   �  � � �  �    �    �  

การควบคุมมลพิษทางอากาศ �  �   �  � � �  �    � � �  �  

เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน �  � � � �  � � �  �  �  � � �  �  
ขยะมูลฝอย �  �   �  � � �  �     � � � �  
เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย �  � � � �  � � �  � �    � �  �  

ของเสียอันตราย  �  �   �  � � �  �  �   � � � �  
การจัดการของเสียอันตราย �  �   �  � � �  � � �  � � � � �  

การวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างทาง
สิ่งแวดล้อม 

�  � � � �  � � �  � � �  � � � � � 
 

หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ๑ 

�  �   �  � �   �    � � �  � � 

หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ๒  

�  �   �  � � �  � � �  � � �  � � 



๗๙ 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

 

รายวิชา ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.ความรู้ 
๓ .  ทั ก ษ ะ ท า ง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่ อ สา ร  และ เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม �  �   �  � � �  �    �    �  

นิเวศวิทยาป่าไม้ �  � � � �  � � �  �  �  � � �  �  
นิเวศวิทยาชายฝั่ง �  �   �  � � �  �     � � � �  

พื้นที่ชุ่มน้ําและการจัดการ �  �   �  � � �  �     � � � �  

การสํารวจระยะไกลเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

�  � � � �  � � �  � �    � �  � 
 

การประเมินและการวิเคราะห์วัฏจักร
ชีวิต 

�  �   �  � � �  �  �   � � � � 
 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย �  �   �  � � �  � � �  � � � � � � 

การจัดการระบบและสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรม 

�  � � � �  � � �  � � �  � � � � �  

การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง �  �   �  � �   �    � � �  � � 

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม �  �   �  � � �  � � �  � � �  �  

การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
จัดการความขัดแย้ง 

�  � � � �  � � �  �  �  � � � � � � 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน �  �   �  � � �  � �   � � �  �  



๘๐ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ 

ด้าน ดังนี้ 
๑. คุณธรรม จริยธรรม  

(๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(๒) มีระเบียบวินัย  
(๓) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(๕) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและ

ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ความรู้ 
(๑) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
การควบคุม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     การจัดการสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม  

(๒) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และสามารถนํามา บูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

(๓) มีความรอบรู้และสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทาง
วิชาการในสาขาวิชา และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

(๔) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกําหนดทางวิชาการ 
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

(๑) มคีวามสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(๒) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

(๒) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิก
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) สามารถปรับตัวเข้า กับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

(๔) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับบุคคลอื่น 

 



๘๑ 

ตัวอยา่ง มคอ.๒ วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม          สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย              กันยายน ๒๕๕๖ 

 
๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที ่เกี่ยวข้อง 
มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

(๒) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
การนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 

(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม  

(๕) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม



๘๒ 
 

 

เอกสารหมายเลข ๔ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัไทยว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

************************** 

 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 
หนังสอืวพิากษ์หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก 

 
************************** 



๘๓ 

 

 

ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 
จําแนกตามแต่ละกลุ่มรายวิชาตามมคอ. ๑ ของหลักสูตร 

 
* หมายถึงรายวิชาบังคับ กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต จาก ๕ กลุ่มรายวิชา 
** หมายถึง รายวิชาเลือก กําหนดให้เรียนไมน่้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม  กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  
*๓๒๔๒๑๑   หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
*๓๒๔๒๒๑   นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม    ๔(๓-๓-๖) 
*๓๒๔๓๑๒   สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
*๓๒๔๓๒๒   พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๓๑๘ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๓๑๙ เคมีสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๒๓ นิเวศวิทยาของสารพิษ    ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๓๒๔ ชลธีวิทยา     ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๔๑๕ ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๔๒๔ นิเวศวิทยาชายฝั่ง    ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๔๒๕ นิเวศวิทยาป่าไม ้    ๓(๒-๓-๔) 

๒. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
๒.๑ ดา้นมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม   (ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต) 
*๓๒๔๓๖๑   การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
*๓๒๔๓๖๒   มลพิษทางน้ํา    ๓(๓-๐-๖) 
*๓๒๔๓๖๓   เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย   ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๓๓๘ การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน   ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๖๔ คุณภาพน้ําและนํ้าเสีย    ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๓๖๕ มลพิษทางอากาศ    ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๖๖ การควบคุมมลพิษทางอากาศ   ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๖๗ เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน   ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๖๙ ขยะมูลฝอย     ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๗๐ เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย   ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๗๑ การจัดการของเสียอันตราย    ๓(๓-๐-๖) 



๘๔ 

 

 

**๓๒๔๓๗๒ เทคโนโลยีการบําบัดของเสียอันตราย   ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๗๓ การวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม  ๓(๒-๓-๔) 
๒.๒ ด้านเทคโนโลย ี   (ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต) 
*๓๒๔๓๓๒  เทคโนโลยีสะอาด    ๓(๓-๐-๖) 
*๓๒๔๔๓๑   เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๔๓๖ การสํารวจระยะไกลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๔๓๗ การประเมินและการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต   ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๓๓๓ การวิเคราะห์ระบบและข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม  ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๓๕ แบบจําลองทางสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 

 

๓. กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   (ไม่กําหนดหน่วยกิต) 
 **๓๒๔๔๔๖ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ๓(๓-๐-๖) 
 

๔. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
*๓๒๔๓๔๑   การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
*๓๒๔๔๔๒   การจัดการสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๓-๔) 
*๓๒๔๔๔๓   กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
*๓๒๔๔๔๔   การประเมินความเส่ียงทางสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๓๔ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่การจัดการสิ่งแวดล้อม  ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๓๑๗ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรพลังงาน  ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๓๔๖ การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน   ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๔๒๖ พื้นที่ชุ่มนํ้าและการจัดการ    ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๔๔๗  การจัดการระบบและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  ๓(๒-๓-๔) 
**๓๒๔๔๔๘ การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง    ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๔๔๙ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๔๕๐ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดการความขัดแย้ง ๓(๓-๐-๖) 
**๓๒๔๔๕๑ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   ๓(๓-๐-๖) 
 
 
 



๘๕ 

 

 

๕. กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม   กําหนดให้เรียนไม่นอ้ยกว่า ๔ หน่วยกิต 
*๓๒๔๔๐๑   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ๑(๐-๒-๑)  
*๓๒๔๔๐๒   ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ๓(๐-๙-๐) 
*๓๒๔๔๐๓   จริยธรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ๑(๑-๐-๒) 
**๓๒๔๔๐๓ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑  ๒(๒-๐-๔) 
**๓๒๔๔๐๔ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๒  ๒(๒-๐-๔) 

 


