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(ตัวอย่างมคอ. ๒) 
รายละเอยีดของหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

หลักสูตรใหม่พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

ชือ่สถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา- 
 

หมวดที่ ๑ ขอ้มูลทั่วไป 
 
๑.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Environmental and Natural Resource 

Management) 
 
๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental and Natural Resource 

Management)  
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.S. or B.Sc. (Environmental and Natural Resource Management)  
  

๓.  วิชาเอก 
 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๔.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า๑๒๐หน่วยกิต 
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๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ๔ ป ี
 ๕.๒ภาษาที่ใช ้
   ภาษาไทย 
 ๕.๓การรับเข้าศึกษา 
   -  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งชาติที่สามารถใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างด ี
   -  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยวา่ด้วยการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๕.๔ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   ไม่มี  
 ๕.๕การให้ปรญิญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  
 
๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗เปิดสอนปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖วันท่ี ๔มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖วันที่ ๒พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ และหลักสูตรมีพร้อมในการเผยแพร่ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๘.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 ๑.ประกอบวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
 ๒. ประกอบวิชาชีพนักวิจัยดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์ วิจัย  ควบคุมมลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการในตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และบริษัทที่ปรึกษาดา้นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ๔. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่เก่ียวข้อง 
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๙. ช่ือ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (๑) นายสมชาติ  สุขใจ (นามสมมุติ) เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  คุณวุฒิ Doctor of Science (Environmental Science), Kyoto University, Japan 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๙ 

    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๓๕ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์
 

 (๒) นางสาวสดใส  ใจสว่าง (นามสมมุติ) เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Environmental Science) University of North 

Texas, Texas, USA พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๓๖ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๒๙ 

 ตําแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์
 

 (๓) นายประสบโชค ประสบชัย (นามสมมุติ) เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Environmental Impact Assessment), University 

of Wales, Aberystwyth, UK พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.๒๕๓๑ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ.๒๕๒๘ 

ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะ xxxx และคณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัยไทย 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑  สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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  การพัฒนาทางเศรษฐกิจตามนโยบายของประเทศ และตามท่ีได้กําหนดในแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความเสื่อม
โทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  จากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆ จําเป็น
จะต้องมีการวางแผนการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การท่ีประชากรเพิ่มจํานวนมากข้ึนย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการ
วางแผนหลักสูตรให้คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการปลูกฝังจิตสํานึก ให้ความรู้ 
ทักษะและจริยธรรมท่ีถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีท่ีให้คน
ในสังคมมีคุณภาพชวีิตที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการดํารงชีวิต 
๑๒.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑และ ๑๑.๒ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

  จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไ ด้ตามสถานการณ์ของโลก โดยการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  จากการพัฒนาด้ าน เศรษฐกิจและสั งคม ที่ ได้ ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นจึ ง ได้ เ ห็นความสํ าคัญการผ ลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และเป็นไปตามความต้องการของประเทศ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไทย 
 
๑๓.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน และ
หลักสูตรในคณะดังน้ี 
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 ๑๓.๑กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐หน่วยกิตประกอบด้วยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ๑๓.๒  กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรน้ี นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ
นกัศึกษาจากคณะอ่ืน สามารถเลือกเรียนในบางรายวิชาเป็นวิชาเลือกเสรีได้ ทั้งนี้ ข้ึนกับข้อกําหนดเฉพาะของ
แต่ละรายวิชาและความสนใจของแต่ละบุคคล  
 ๑๓.๓  การบรหิารจัดการ 

แผนงาน ความร่วมมือในการประสานงานกับภาควิชาอ่ืนนั้น เป็นการเปิดโอกาส โดยมิได้
กําหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แต่ข้ึนอยู่กับความจําเป็นของหลักสูตรอ่ืนและหากมีการบริการการ
เรียนการสอนให้หลักสูตรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรใช้
หลกัเกณฑ์ตามระเบียบของสถาบันฯ 

 
หมวดที่ ๒ ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการทํางานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นความเป็นผู้นําทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับ
บุคคลที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษา วิจัย ในสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในรากฐานของการพัฒนาประเทศ 
๑.๒วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑)  เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความ รู้ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ง ด้านอุตสาหกรรม ภาคราชการและสถาบันอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๓) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการบริการทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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๒.  แผนพัฒนาปรับปรงุ 
 คาดวา่จะดาํเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา ๔ ป ี
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

แผนปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ํากวา่ท่ี สกอ. 
กําหนด 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากลที่ทันสมัย 

๒. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 

 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
๒. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

แผนปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศและภูมิภาค ซึ่ง
ต้องสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๑. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

 

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์
จากการนาํความรู้ทางการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไป
ปฎิบัติงานจริง  

๑. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทํางานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

๑. ปริมาณงานบริการวชิาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑  ระบบ 
   ระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 
 ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   -ไม่ม-ี 
 
๒.  การดําเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   วัน – เวลาราชการปกต ิ
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศกึษาที ่๒ เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
 

 ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ
เทียบเท่า และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ๒.๓ปัญหาของนกัศึกษาแรกเข้า 

- นักศึกษามีความแตกต่างในด้านความรู้และทักษะวิชาพื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  

- นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

- นักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มี
รปูแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างข้ึน ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการ
เรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
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 ๒.๔  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และ
การแบ่งเวลา 

- จัดกิจกรรมวิชาการ โดยให้นักศึกษารุ่นพี่ให้คําแนะนํา และสอนเสริมให้กับนักศึกษารุ่นน้องที่มี
ปัญหาเก่ียวกับพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

- มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล ติดตามผลการเรียน และให้คําปรึกษาแนะนาํทั้งทางด้าน
วิชาการและการปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา 

- จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น วัน
แรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง เป็นต้น 

 
 ๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป ี
 จํานวนการรับนักศึกษาข้ึนอยูกั่บศักยภาพของแต่ละสถาบันการศึกษา 
 
 ๒.๖  งบประมาณตามแผน 
 ความต้องการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี ้

 หน่วย : พันบาท 
หมวดรายจ่าย ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. งบบุคลากร xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx 
๒. งบดําเนินการ xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx 
๓. งบลงทุน xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx 

๔. งบเงินอุดหนุน xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx 
รวม xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx 

     
๒.๗  ระบบการศึกษา 

� แบบชั้นเรียน 

� แบบทางไกลผ่านส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

� แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

� แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

  � อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
   ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน 
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  ๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
   ๒.๘.๑  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ี
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 
   ๒.๘.๒  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอ่ืนแล้วโอนหน่วยกิตได้ 
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 
   ๒.๘.๓นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยอ่ืน สามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยัง
มหาวิทยาลัยท่ีสังกัด ทั้งน้ีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยนั้น หลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะต้อง
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่เก่ียวข้องเป็นอย่างน้อย 
 
๓.  หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
  ๓.๑หลักสูตร 
 ๓.๑.๑  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
 ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร 

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
   -   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   -   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   -   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

(๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
   ๒.๑วิชาพื้นฐาน    ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต 
   -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

 -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
๒.๒วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
-   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

 -   กลุม่วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
-   กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ไม่กําหนดหน่วยกิต 

 -   กลุ่มวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
-   กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม  ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 

    



๑๐ 
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๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
(๔) หมวดวิชาประสบการณภ์าคสนาม  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
(ฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ชัว่โมงหรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) 

 

   ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    (ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) 
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    (ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) 
    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) 
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) 

 
 - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     ๑๒   หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ให้เรียน ๒ รายวิชา  รวม  ๖  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี 

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

ภาษาอ่ืนๆ  จาํนวน ๓ หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้

  การฟัง-พูดเพื่องานอาชีพ      ๓(๓-๐-๖) 
  English Listening and Speaking for Careers 
  การอ่านเพื่องานอาชีพ      ๓(๓-๐-๖) 
  English Reading for Careers 
  การเขียนเพื่องานอาชีพ      ๓(๓-๐-๖) 
  English Writing for Careers 
 



๑๑ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
  มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ     ๓(๓-๐-๖) 
  Integrated Humanities 

มนุษย์กับอารยธรรม      ๓(๓-๐-๖) 
Humans and Civilization 
มนุษย์กับวัฒนธรรม      ๓(๓-๐-๖) 
Humans and Culture 
ศิลปะกับชีวิต       ๓(๓-๐-๖) 
Art and Life 

 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
  สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ     ๓(๓-๐-๖) 
  Integrated Social Sciences 

จิตวิทยาในการดาํเนินชีวิตและการปรับตัว    ๓(๓-๐-๖) 
  Psychology for Living and Adjustment 

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

  Group Dynamics and Leadership 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย     ๓(๓-๐-๖) 
General Principles of Law 
 

 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ ให้เลือกเรียน ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     ๓(๓-๐-๖) 
  Mathematics in Daily Life 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์   ๓(๓-๐-๖) 
  Biodiversity and Conservation 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๓(๒-๒-๕) 

Information and Communication Technology 
 



๑๒ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

(๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
วิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐาน   ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต    

 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
แคลคูลัส I       ๓(๓-๐-๖) 
Calculus I 
แคลคูลัส II       ๓(๓-๐-๖) 
Calculus II 
เคมี I        ๓(๓-๐-๖) 
Chemistry I 
ปฏิบัติการเคมี I       ๑(๐-๓-๐) 
Chemistry Laboratory I 
เคมี II        ๓(๓-๐-๖) 
Chemistry II 
ชีววิทยาท่ัวไป I       ๓(๓-๐-๖) 
General Biology I 
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป I      ๑(๐-๓-๐) 
General Biology Laboratory I 
ชีววิทยาท่ัวไป II       ๓(๓-๐-๖) 
General Biology II 
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป II     ๑(๐-๓-๐) 
General Biology Laboratory II 
ฟสิิกส์ทั่วไป       ๓(๓-๐-๖) 
Introductory Physics 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป      ๑(๐-๓-๐) 
Introductory Physics Laboratory 
 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
เคมีอินทรีย์       ๓(๓-๐-๖) 
Organic Chemistry 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์      ๑(๐-๓-๐) 
Organic Chemistry Laboratory 
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน      ๓(๓-๐-๖) 



๑๓ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

Fundamentals of Analytical Chemistry 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน     ๑(๐-๓-๐)  
Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory 
ชีวเคมีทั่วไป       ๓(๓-๐-๖) 
General Biochemistry 
ปฏิบตัิการชีวเคมีท่ัวไป      ๑(๐-๓-๐) 
General Biochemistry Laboratory 
สถิติเบื้องต้นสําหรับวิทยาศาสตร ์     ๓(๓-๐-๖) 
Elementary Statistics for Science 
 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

นิเวศวิทยา       ๓(๓-๐-๖) 
Ecology 
การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ   ๓(๓-๓-๖) 
Environmental and Natural Resource Management 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖) 

  Environmental Impact Assessment 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม      ๓(๒-๓-๔) 
Environmental Laws 
การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖) 
Environmental Pollutant Analysis 
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ๑(๐-๒-๑) 
Seminar in Environmental Science 
 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
คุณภาพน้ําและน้าํเสีย      ๓(๓-๐-๖) 
Water and Wastewater Quality 
มลพิษทางอากาศ      ๓(๓-๐-๖) 
Air pollution 
การจัดการมูลฝอย      ๓(๓-๐-๖) 
Solid waste management 



๑๔ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

- กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  ไมก่ําหนดหน่วยกิต 
พิษวิทยา       ๓(๓-๐-๖)
Toxicology 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   ๓(๓-๐-๖) 
Environmental and Health Impact Assessment 
    
- กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าํ   ๓(๓-๐-๖) 
Management and Conservation of Water Resource 
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่   ๓(๓-๐-๖) 
Conservation and Management of Forest and Wildlife Resources 
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดิน หิน และแร่ธาต ุ  ๓(๒-๓-๔) 
Conservation and Management of Soil and Stones and Mineral Resources 
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรอากาศ   ๓(๓-๐-๖) 
Conservation and Management of Air Resources 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๓(๓-๐-๖) 
Conservation and Restoration of Natural Resources and Environment 
การบริหารจัดการภัยพิบัต ิ     ๓(๓-๐-๖) 
DiasterManagment 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย  ๓(๒-๓-๔) 
Safety and Human Resource Management 
ปัญหาพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๓-๔) 
Special problems in environmental and natural resource management 
 

- กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม  ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 
ระเบียบวิธีวิจัย       ๑(๐-๒-๑) 
Research Methodology 
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
Ethics in Environmental Science     

 
 
 



๑๕ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

วิชาเลือกเฉพาะด้าน ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   ๙   หน่วยกิต  จากรายวชิาต่อไปน้ี 
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม     ๓(๓-๐-๖) 
Cultural Heritage Conservation 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว   ๓(๒-๓-๔) 
Climate Change and Adaptation 
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร    ๓(๓-๐-๖) 
Natural Resouce and Environmental Economics 
พลังงานทางเลือก      ๓(๒-๓-๔) 
Alternative Energy 
การจัดการพื้นท่ีลุ่มน้าํ      ๓(๓-๐-๖) 
Watershed Management 
การวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยนื  ๓(๓-๐-๖) 
Sustainable Use and Planning of Natural Resources 
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง     ๓(๓-๐-๖) 
Coastal Resource Management 
การสร้างแบบจําลองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 
Modelling for Environmental and Natural Resource Management 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อ   ๓(๓-๐-๖) 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Appropriate Technology and Local Wisdoms for 
Environmental and Natural Resource Management 
การจดัการความขัดแย้ง      ๓(๓-๐-๖) 
Conflict Management 
การกําหนดนโยบายและการวางแผนด้าน    ๓(๓-๐-๖) 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
Environmental and Natural Resource Planning and Policy 
การจัดการฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
Environmental Database Management 
 

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



๑๖ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 (๔) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า   ๖   หน่วยกิต 
  การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ชัว่โมงหรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖หน่วยกิต 

 

ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
   รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ตัวเลข ๖ตัว มีความหมายดังนี ้  
 เลขรหัสตัวที่ ๑  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ 
 เลขรหัสตัวที่ ๒ และ ๓ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 เลขรหัสตัวที่  ๔  หมายถึง ชั้นปีท่ีสอน 
 เลขรหัสตัวที่  ๕  หมายถึง กลุ่มวิชา 
  เลข๐ หมายถึง กลุ่มวิชา สัมมนา ปัญหาพิเศษจริยธรรมและ

หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  เลข ๑ หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษ์

ทรัพยากร 
  เลข ๒ หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและพษิวทิยา 
  เลข ๓ หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
  เลข ๔-๕ หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการและการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
  เลข ๖-๗ หมายถึง กลุ่มวิชามลพษิส่ิงแวดล้อมและการควบคุม 
 เลขรหัสตัวที่  ๖  หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่  ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

๓.๑.๔ แผนการศึกษา 
แผนการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษาเป็นดังน้ี 
 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น 
หน่วยกิต 

ภาษาอังกฤษ๑* 
ภาษาอังกฤษ๒*      ๓(๓-๐-๖) 
ภาษาอังกฤษ๓* 
แคลคูลัส I      ๓(๓-๐-๖) 
เคมี I       ๓(๓-๐-๖) 
ปฏิบัติการเคมี I      ๑(๐-๓-๐)  
ชีววิทยาI      ๓(๓-๐-๖)   
ปฏิบัติการชีววิทยา I     ๑(๐-๓-๐)  

  จิตวิทยาในการดาํเนินชีวิตและการปรับตัว   ๓(๓-๐-๖) 
  มนุษย์กับอารยธรรม     ๓(๓-๐-๖) 
      จํานวนหน่วยกิตรวม ๒๐ 

* วิชา ภาษาอังกฤษ๑ภาษาอังกฤษ๒ และ ภาษาอังกฤษ๓ ให้เรียน ๑ รายวิชาตามคะแนน  O-Net วิชาภาษาอังกฤษท่ีได้ ดังน้ี  
   (๑) คะแนน ๐-๔๕ เรียน ภาษาอังกฤษ๑ (๒) คะแนนมากกว่า ๔๖ ให้เรียน ภาษาอังกฤษ๒ 

 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย 

         หน่วยกิต 

ภาษาอังกฤษ๒* 
ภาษาอังกฤษ๓*      ๓(๓-๐-๖) 
แคลคูลัส II      ๓(๓-๐-๖) 

  เคมี II       ๓(๓-๐-๖) 
ปฏิบัติการเคมี II      ๑(๐-๓-๐)  

  ชีววิทยาII      ๓(๓-๐-๖) 
ปฏิบัติการชีววิทยา II     ๑(๐-๓-๐)  

  นิเวศวิทยา      ๓(๓-๐-๖) 
      จํานวนหน่วยกิตรวม ๑๗ 

* วิชา ภาษาอังกฤษ๒ และ ภาษาอังกฤษ๓ ให้เรียน ๑ รายวิชาตามคะแนน  O-Net วิชาภาษาอังกฤษท่ีได้ ดังน้ี  
   (๑) คะแนน ๐-๔๕ เรียน ภาษาอังกฤษ๒ (๒) คะแนนมากกว่า ๔๖ ให้เรียน ภาษาอังกฤษ๓ 



๑๘ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
         หน่วยกิต 
  ภาษาอังกฤษทางด้านวทิยาศาสตร ์   ๓(๓-๐-๖) 

ชีวเคมี       ๓(๓-๐-๖) 
ปฏิบัติการชีวเคมี      ๑(๐-๓-๐)  
สถิติเบื้องต้นสําหรับวิทยาศาสตร ์    ๓(๓-๐-๖) 
ศิลปะกับชีวิต      ๓(๓-๐-๖) 
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรอากาศ  ๓(๓-๐-๖) 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์  ๓(๓-๐-๖) 
ฟิสิกส์ทัว่ไป      ๓(๓-๐-๖) 

      จํานวนหน่วยกิตรวม ๒๒ 
 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
         หน่วยกิต 

การฟัง-พูดเพื่องานอาชีพ* 
การอ่านเพื่องานอาชีพ*     ๓(๓-๐-๖) 
การเขียนเพื่องานอาชีพ* 

  เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน     ๓(๓-๐-๖) 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน    ๑(๐-๓-๐)  
สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ    ๓(๓-๐-๖) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖)  
กฎหมายสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖) 
การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  ๓(๓-๐-๖)   
    จํานวนหน่วยกิตรวม ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 
         หน่วยกิต 
  คุณภาพน้ําและน้าํเสีย     ๓(๓-๐-๖) 

มลพิษทางอากาศ     ๓(๓-๐-๖)  
การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖)  
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 

    จํานวนหน่วยกิตรวม   ๑๕ 
 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 
         หน่วยกิต 
  การอนุรักษ์และบริหารจดัการทรัพยากรดินหินแร่  ๓(๓-๐-๖) 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าํ  ๓(๓-๐-๖)  
การบริหารจัดการภัยพิบัต ิ    ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือกเฉพาะดา้น    ๓(๓-๐-๖)  
วิชาเลือกเฉพาะดา้น     ๓(๓-๐-๖) 

      จํานวนหน่วยกิตรวม ๑๕ 
 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
         หน่วยกติ 

การฝึกงาน(ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ชั่วโมง)        - 
    จํานวนหน่วยกิตรวม ๐ 

 
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

         หน่วยกิต 
ระเบียบวิธีวิจัย      ๑(๐-๒-๑) 
สัมมนา       ๑(๐-๒-๑) 
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรอากาศ  ๓(๓-๐-๖) 
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๓(๓-๐-๖)  
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย ๓(๓-๐-๖) 

      จํานวนหน่วยกิตรวม ๑๑ 
 



๒๐ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย 
         หน่วยกิต 

วิชาเลือกเฉพาะดา้น     ๓(๓-๐-๖)  
ปัญหาพิเศษ      ๓(๓-๐-๖) 

      จํานวนหน่วยกิตรวม ๖ 
 
๓.๑.๕คําอธิบายรายวิชา 

   (ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑) 
 
 ๓.๒ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๓.๒.๑  อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
   (๑) นายสมชาติ  สุขใจ (นามสมมุติ) เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
   คุณวุฒิ Doctor of Science (Environmental Science), Kyoto University, Japan 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)   จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์

   ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) 
ภาระการสอนในหลักสูตรน้ี 

 
  (๒) นางสาวสดใส  ใจสว่าง (นามสมมุติ) เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Environmental Science) University of North 

Texas, Texas, USA พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๓๖ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๒๙ 

  ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) 

ภาระการสอนในหลักสูตรน้ี 
 



๒๑ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 (๓) นายประสบโชค ประสบชัย (นามสมมุติ) เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Environmental Impact Assessment), University 

of Wales, Aberystwyth, UK พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.๒๕๓๑ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ.๒๕๒๘ 

  ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) 

ภาระการสอนในหลักสูตรน้ี 
 
(๔) นางสาวxxxxxxxxxxxxxxxx  เลขประจําตัวประชาชนx-xxxx-xxxxx-xx-x 

   คุณวุฒิ xxxxxxxxxxxxxxxx 
   ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) 
   ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 
 ๓.๒.๒  อาจารย์ประจาํ 

 (๑) นายxxxxxxxxxxxxxxxx  เลขประจําตัวประชาชนx-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒิ xxxxxxxxxxxxxxxx 

   ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
   ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) 

ภาระการสอนในหลักสูตรน้ี 
 

 (๒) นายxxxxxxxxxxxxxxxx  เลขประจําตัวประชาชนx-xxxx-xxxxx-xx-x 
   คุณวุฒิ xxxxxxxxxxxxxxxx 
   ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

   ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) 
   ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 

 (๓) นายxxxxxxxxxxxxxxxx  เลขประจําตัวประชาชนx-xxxx-xxxxx-xx-x 
   คุณวุฒิ xxxxxxxxxxxxxxxx 
   ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์



๒๒ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

  ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) 
   ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 

  
  ๓.๒.๓  อาจารย์พิเศษ 
  อาจารย์จากคณะหรือสถาบันอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมไทย และจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยสิง่แวดล้อมไทย 
 
๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
 ๔.๑มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   ๑. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน

ในปัจจุบัน 
   ๒. สามารถปฏิบัติทักษะวิชาชพี และนําความรู้ไปใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
   ๓. สามารถทํางานเป็นทีม โดยทาํบทบาทได้ทั้งผู้นาํและผู้ตาม มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ และ

แก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได ้
   ๔. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ

การมีส่วนร่วม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย 
  ๔.๒ ช่วงเวลา 

- ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีท่ี ๓ สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกฝึกงาน การศึกษาหรือการ
ปฎิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

- ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปีที่ ๔ สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาสหกิจศึกษา หรือการศึกษา
หรือการปฎิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

- ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีท่ี ๔สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกโครงงาน การศึกษาหรือการ
ปฎิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

  ๔.๓การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลาใน ๑ภาคการศึกษา 
 
๕.ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

 ๕.๑คําอธิบายโดยย่อ 
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถ
แก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนการทดลอง โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ในการทําโครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 



๒๓ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

  ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี่ความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาเชียนและภาษาพูด มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการทําโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได ้

  ๕.๓ ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาท่ี ๔ 

  ๕.๔ จํานวนหน่วยกิต 
๓หน่วยกิต 

  ๕.๕ การเตรียมการ 
มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับโครงงานทางเวบไซด์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอให้นักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเน่ืองตลอดภาคการศึกษา อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา 

  ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทําโครงงาน สมุดบันทึกการให้คําปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้อง
สามารถทํางานได้ในเบ้ืองต้น และการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ํากว่า ๓ คน 



๒๔ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. เป็นผู้ท่ีมีความเสียสละและยึดหลัก
ความเสมอภาคทางสังคม  

2. มีความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้า
แสดงออก ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองให้
ทันสมัยอยู่เสมอ  

3. คิดเป็น สามารถวิเคราะห์และบูรณา
การความรู้เพื่อพัฒนางานได้อย่าง
เป็นระบบและเหมาะสม  

4. มีจิตสํานึก จิตอาสาและจิตสาธารณะ
ในการพัฒนาสุขภาวะของตนเองและ
ผู้อ่ืน  

5. พัฒนาและทํางานร่วมกับเครือข่ายใน
การพัฒนาตนเองและสังคม  

6. สามารถสื่อสารและประสานงานกับ
ผู้อ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

7. เรียนและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
เป็นสุข 

1. กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้นักศึกษายึด
แนวทางการเป็นนักสาธารณสุขที่ดีมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(Student Centered Learning) 

3. สอดแทรกเร่ืองความเสียสละและความเสมอภาค
ทางสังคมในระหว่างการเรียนการสอน  

4. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น ออกค่าย
บําเพ็ญประโยชน์/พัฒนาชุมชน เป็นต้น 

5. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสัมมนา การ
อภิปราย ในประเด็นที่ทันสมัย (Active learning) 

6. สนับสนุนให้มีการแสดงผลงานด้านวิชาการใน
ลักษณะของทีมบูรณาการ 

7. สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายสาธารณสุข เช่น 
สมาพันธ์นักศึกษาคณะสาธารณสุข-ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สมาคมฯ เครือข่ายด้าน
สุขภาพ องค์กรวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 

8. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
และการใช้ภาษา เช่น อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ 
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะการนําเสนอในท่ีประชุม เป็น
ต้น 
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๒.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  ๒.๑ คุณธรรมจริยธรรม  
  ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
   (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   (๓) มีภาวะความเป็นผู้นาํและผู้ตาม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลําดับความสําคัญ 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์

   (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   (๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อบุคคล

องค์กรและสังคม 
   (๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 
 
  ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูด้้านคุณธรรมจริยธรรม 
  กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
การทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การ
ยกย่องนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
   
  ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (๑)ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
   (๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
   (๓) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
   (๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๒๖ 
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 ๒.๒ ความรู้ 
  ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

 (๑) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังการนําไปประยุกต์ 
(๔)รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
(๕) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(๖) มีประสบการณ์ในการใช้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๗) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
  ๒.๒.๓ กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านตา่งๆ คือ 
   (๑) การทดสอบย่อย 
   (๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   (๓) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
   (๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   (๕) ประเมินจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
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 ๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
  ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

 (๑)คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(๔) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมมคีวามสามารถ
ในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

  ๒.๓.๒ กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
   (๑)กรณีศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๒) การอภิปรายกลุ่ม 
   (๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
  ๒.๓.๓กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบ
ที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ท่ีเรียน
มา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคําถาม
เก่ียวกับนิยามต่าง ๆประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 ๒.๔  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
(๓) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(๕) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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  ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานท่ีต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตวับุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี ้

(๑) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓)สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(๕)มีภาวะผู้นาํ 

  ๒.๔.๓ กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได ้
 
 ๒.๕ ทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (๑) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทาํงานท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
(๒) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม 
(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 
  ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขการ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารน้ีอาจทํา
ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง



๒๙ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานการณ ์
  ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวข้อง 
(๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน 

 
๓.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
   ตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ 



๓๐ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน(เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.
๒๕๕๕(เอกสารแนบหมายเลข ๔)โดยใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับข้ัน และแบบไม่มีค่าระดับข้ัน ดังนี ้
 ๑.๑ การให้คะแนนแบบมีค่าระดับข้ัน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F            
ซึ่งคิดเป็นค่าระดับข้ัน 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) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าท่ีในการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) 
  ๒) คณะกรรมการทําหน้าท่ีพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
การวัดผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดในแผนการสอนและมีการประเมินข้อสอบโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
  ๓) การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือ
คณะกรรมการที่ภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 
 ๔)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและรายงานผล 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
๑) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา 
๒) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต นายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆพร้อมท้ังข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร ความคิดเห็นของบัณฑิต
ต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจในการประกอบการงานอาชีพหรือศึกษาต่อ และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

๓) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งข้ึน 

๔) การประเมินจากสถาบันศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและ
คุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นๆ 

 



๓๑ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

๓.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมไทยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๕ (เอกสารแนบหมายเลข ๔)โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ดังน้ี 
 ๓.๑ ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิต  
ครบตามทีห่ลักสูตรกําหนด และได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
 ๓.๒ ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
อันดับสองต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕  ข้ึนไป และไม่
เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 ๓.๓ ปริญญาบัณฑิตเกียรตนิิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
อันดับหนึ่งต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ข้ึนไป และไม่
เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 



๓๒ 
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คําแนะนําต่าง 
ๆ แก่อาจารย์ใหม ่
 ๑.๒ ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีคณะต้องดําเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัต ิ
 ๑.๓ มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
 
๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้กค่ณาจารย์ 
 การดําเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพดังนี ้
 ๒.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   ๑) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเก่ียวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้อง
ผ่านการอบรมภายใน ๑ ปี หลังจากวันท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
   ๒) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้อง
อบรมปีละ ๑๐ ชั่วโมง 
 ๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
   ๑) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอ่ืน ๆ เช่น 
ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
   ๒) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
   ๓) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ท่ีมีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ ์
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หมวดที่ ๗ การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
๑.  การบรหิารหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรมคีณะกรรมการบริการหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๓คน และอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน ๒คน ทําหน้าที่บริหารและกํากับกระบวนการต่างๆ ในการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ตลอดจนวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณบดีเป็นผู้กําหนดนโยบายปฏิบัติและให้คําแนะนํา 
 ทั้งน้ีเพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถแนะนําหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรและการประกอบ
วิชาชีพที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย 
๓คน(จากทั้งหมด ๕ คน)มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือมี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอนในสาขาสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
 
๒. การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ๒.๑ การบรหิารงบประมาณ 
   การดําเนินงานของหลักสูตรใช้อาคารท่ีมีอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์และหลักสูตรได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปีจากคณะวิทยาศาตร์ ทั้งในส่วนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อนํามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ/หรือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ อาทิ 
ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
สํานักหอสมุดที่มีหนังสือและตําราด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้นบทความทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย และในส่วนของคณะจะจัดส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอน
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ของอาจารย์ เช่น เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ ๓ มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็น
ต้น 
 ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   มีเจ้าหน้าท่ีประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า
หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าท่ีด้านโสต-
ทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
 
๓. การบรหิารคณาจารย์ 
 ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม ่

   มีการคัด เลือกอาจารย์ ใหม่ โดยอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิ เ ป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘และเป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโท โดยได้รับวุฒิระดับ
ปริญญาตรี/โทในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการสอน มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
 ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะมีการ
ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทํา
ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกําหนด 
 ๓.๓ การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
   สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นในบางรายวิชาจะเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนท้ังรายวิชาหรือวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกมาบรรยายพิเศษเป็นครั้งคราว ท้ังน้ีวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษน้ัน จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
๔. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ ข้ันต่ําปริญญาตรี และมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
   บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางทุกคนอย่างน้อยคน
ละ ๖ ชั่วโมงต่อปีกรณีที่บุคลากรที่บรรจุในตําแหน่งนักวิจัย นอกจากจะทําหน้าที่สนับสนุนการวิจัยแล้ว ยังต้อง
ทําวิจัยร่วมกับคณาจารย์ด้วย 
 
๕. การสนับสนุนและการใหคํ้าแนะนํานักศึกษา 
 ๕.๑ การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

   คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าท่ี
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได ้
 ๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   กรณีทีนั่กศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ท้ังนี้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคัมฉบับที่ ๙เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อประชากรในประเทศและต่อสังคม
โดยรวมดังนั้นตลาดแรงงานในหน่วยงานของภาครัฐเกือบทุกหน่วย รวมถึงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ภาคธุรกิจ 
องค์กรพัฒนาภาคเอกชนตลอดจนชุมชนระดับท้องถ่ินจึงมีการขยายตัวรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระดับ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนและให้ประเทศไทยสามารถพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็น
โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและมีความพร้อมในการรองรับมาตรการการค้าท่ีใช้เง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีโลก
ตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว ้
 อย่างไรก็ตามหลักสูตรจะทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมให้มากท่ีสุด 
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๗. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ป ี

๒๕๕๗ 
ป ี

๒๕๕๘ 
ป ี

๒๕๕๙ 
ป ี

๒๕๖๐ 
ป ี

๒๕๖๑ 
(๑) อาจารย์ประจาํหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 X X X X 

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

  X X X 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(๙) อาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า

 X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ป ี

๒๕๕๗ 
ป ี

๒๕๕๘ 
ป ี

๒๕๕๙ 
ป ี

๒๕๖๐ 
ป ี

๒๕๖๑ 
ร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

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

  
X X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  
  X 

รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องมีผลการดําเนินงาน (ข้อที่ ๑-๕) (ตวั) ใน
แต่ละปี 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๒ 
หมายเหต ุ   การกําหนดจํานวนช่องของปีในตารางต้องให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผล

ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
๒๕๕๗ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวท่ี ๑-๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๗ ตัว 
๒๕๕๘ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวท่ี ๑-๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๙  ตัว 

๒๕๕๙ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวท่ี ๑-๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๑๑ ตัว 
๒๕๖๐ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวท่ี ๑-๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๑๑ ตัว 
๒๕๖๑ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวท่ี ๑-๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๑๒  ตัว 

 



๓๘ 
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หมวดที่ ๘ กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

๑) การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบ การสอบถามและตอบคําถามของนักศึกษาใน
ชั้นเรียน 

๒) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์
ผู้สอน 

๓) การประชุมร่วมของคณาจารย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

๔) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาท่ี
ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 
 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
๑) ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอนการ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงคข์องรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
และการใช้สื่อการสอน 

๒) ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 
๓) คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาผลวิเคราะห์การประเมินการสอนจากนักศึกษา เพื่อหา

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
๔) ผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาร่วมกับผลการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุง

แก้ไขหรือพัฒนาการสอนต่อไป 
 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 มีกระบวนการทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริงในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวม ได้แก่ 

๒.๑ การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีจะสําเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสม
ของรายวิชาในหลักสูตร 

๒.๒ การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยท่ีปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิต่อคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรจาก
รายงานผลการดาํเนินการหลักสูตร 



๓๙ 
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๒.๓ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ข้อ ๗ โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ มีคณะกรรมการประเมิน อย่าง
น้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 
๔. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรงุหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

๔.๑ นําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอคณบด ี
๔.๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
๔.๔ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔.๕ เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ ์
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข ๑ คําอธิบายรายวิชา 
หมายเลข ๒ รายละเอียดอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หมายเลข ๓ แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
หมายเลข ๔ ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยส่ิงแวดล้อมไทยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หมายเลข ๕ หนังสอืวิพากษ์หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก 
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เอกสารหมายเลข ๑ 
คําอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
๑.   ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
  ภาษาอังกฤษ ๑      ๓(๓-๐-๖) 

 English I 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อใช้สื่อสารใน ชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 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 

 
  ภาษาอังกฤษ ๒      ๓(๓-๐-๖) 

 English II 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
ระดับกลางเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 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 
  ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร ์    ๓(๓-๐-๖) 
  English for Sciences       
  ทักษะฟังพูดอ่านและเขียนโดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่อสารสนเทศต่างๆรวมทั้งการค้นคว้าและนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องเพื่อการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

  Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Sciences which appears in printing materials and other 



๔๒ 
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informative media including inquiries and presentation of related contents applicable in 
sciences  

 
๓.   ภาษาอ่ืนๆ 
  การฟัง– พูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ   ๓(๓-๐-๖) 
  English Listening and Speaking for Careers   

ทักษะการฟังการพูดและการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คําศัพท์
และสํานวนที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

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

 
  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ    ๓(๓-๐-๖)  
  English Reading for Careers  

การอ่านเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษกลวิธีและทักษะการอ่านประเภท
ต่างๆรวมทั้งคําศัพท์และโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

Reading documents and printing materials, methodology and various 
types of reading skill including vocabularies and structure related to specific careers 

 
  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 
  English Writing for Careers  

การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉทโดยการใช้ศัพท์และโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับ
ลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to 
specific careers 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ     ๓(๓-๐-๖) 

 Integrated Humanities  
 การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากษ์ เก่ียวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของ
ชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกําหนดความเป็นไปของ
ชีวิตมนุษย์ ความสําคัญของความรู้ท่ีมีต่อชีวิต และการแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ จริยธรรมใน
ชีวิตประจําวันท่ีมีต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมโดยส่วนรวม ตลอดจนการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจําวัน 
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 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. 

 
มนุษย์กับอารยธรรม      ๓(๓-๐-๖) 
Humans and Civilization 
ภูมิปัญญาของมนุษย์ ในการจัดระบบสั งคมเศรษฐ กิจและการเมือ งตาม

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต
ปัจจุบันและอนาคต 

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 
 

มนุษย์กับวัฒนธรรม      ๓(๓-๐-๖) 
Humans and Culture 
กําเนิดและการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์ความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรมการจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคมการเมืองกฎหมาย
เศรษฐกิจภูมิหลังสังคมไทยความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

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 

 
ศิลปะกับชีวิต       ๓(๓-๐-๖) 
Art and Life 
ความหมายประเภทของงานศิลปะบทบาทหน้าท่ีของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์

การออกแบบดนตรีศิลปะการแสดงคุณค่าทางความงามสุนทรียภาพความซาบซึ้งและการวิเคราะห์ถึง
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 
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relations; progress of Thai and international arts and their influence on present-day society’s 
lifestyle 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
  สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ     ๓(๓-๐-๖) 

 Integrated Social Sciences 
 การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและจริยธรรมทาง
สังคมรวมถึงการประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงในมิติต่างๆ ของความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ การเมืองการ
ปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน 
วัฒนธรรมปัญหาสังคม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหารการจัดการ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน ์
 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 
 

จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรบัตัว   ๓(๓-๐-๖) 
Psychology for Living and Adjustment 
การประยุกต์แนวคิดที่สําคัญทางจิตวิทยาได้แก่อารมณ์บุคลิกภาพแรงจูงใจการ

เรียนรู้และเจตคติในการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆในแง่ของการเข้าใจตนเองการเข้าใจผู้อ่ืนการสร้างสัมพันธภาพ 
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนทักษะการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตการปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 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 
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สถานการณ์โลกปัจจุบัน      ๓(๓-๐-๖) 
Contemporary World Affairs 
สถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคต่างๆของโลกรวมทั้งภูมิปัญญาและเหตุการณ์สําคัญ

ต่างๆในปัจจุบันบทบาทและวิธีการของประเทศมหาอํานาจและองค์กรระหว่างประเทศในการแก้ปัญหา
ภายในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศ 

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. 
 

สังคมและวัฒนธรรมไทย     ๓(๓-๐-๖) 
Thai Society and Culture 
ลักษณะท่ัวไปของสังคมไทยการจัดระเบียบและโครงสร้างสังคมความสําคัญหน้าท่ี

และบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทยได้แก่สถาบันครอบครัวสถาบันการเมืองการปกครองสถาบัน
เศรษฐกิจสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนารวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและความม่ันคง
ของสังคมไทยและแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย 

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. 
 

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

ในการจัดกลุ่มภาวะผู้นําหน้าที่ของผู้นําและสมาชิกกลุ่มการพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้การสื่อสาร
การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ 

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. 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     ๓(๓-๐-๖) 
Basic Knowledge of Law 
ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายความหมายและลักษณะทั่วไประบบกฎหมายท่ี

สําคัญของโลกความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองประมวลกฎหมายอาญาและ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวัน 

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 ์

  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     ๓(๓-๐-๖) 
 Mathematics in Everyday Life 
 คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองต้น  หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล  หลักการนับ
และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น  โดยจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัว  
โดยเน้นตัวอย่างท่ีเหมาะสมหรือเก่ียวข้องกับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 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. 

 
  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ ์   ๓(๓-๐-๖) 

 Biodiversity and Conservation 
 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  
ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  ภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ ์
 Biodiversity, genetic materials. Genetically modified organisms 
(GMOs). Relation between life and environment. Utilization of nature. Thai wisdom and 
conservation. 
 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๓(๒-๒-๕) 
 Information and Communication Tecnology 
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   ความหมายความสําคัญองค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศสื่อประสมการสื่อสาร
ข้อมูล และระบบเครือข่ายการบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

Definition, importance, Components of information technology 
multimedia. Data communication and computer networks. Services and application software 
on the Internet. E-commerce. Internet threats and safety. Computer law and ethics 
concerning the use of information and communication technology. 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
๑. วิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐาน 

๑.๑กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 
  แคลคูลัส I       ๓(๓-๐-๖)  

 Calculus  I 
   ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันการหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน พีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัยการประยุกต์ของอนุพันธ์สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉากดิฟเฟอเรน
เชียล และแบบเชิงเส้นอัตราสัมพัทธ์ทฤษฎีของโรลและทฤษฎีค่ากลางการหาค่าสูงสุด-ตํ่าสุดและการทดสอบ 
การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ําสุดอินทิกรัลไม่จํากัดเขตเทคนิคการอินทิเกรต
การอินทิเกรตทีละส่วนการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติและการอินทิเกรตโดยการทําเป็นเศษส่วนย่อยการ
ประยุกต์อินทิกรัลไม่จํากัดเขต 

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. 
 

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

 บุรพวิชา : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Prerequisite : Mathematics in Everyday Life 
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สมการดีกรีสองการย้ายแกนและหมุนแกนพิกัดอินทิกรัลจํากัดเขตและทฤษฎี
พื้นฐานของแคลคูลัสการประยุกต์ของอินทิกรัลจํากัดเขตการหาพื้นที่ปริมาตรความยาวของส่วนโค้งพื้นท่ีผิว 
ระบบพิกัดเชิงข้ัวการหาพื้นที่ความยาวส่วนโค้งและพื้นท่ีผิวเมื่อเส้นโค้งถูกกําหนดโดยสมการเชิงข้ัว การ
ประมาณค่าอินทิกรัลแบบที่กําหนดค่าไม่ได้และกฎของโลปิตาลอินทิกรัลไม่ตรงแบบลําดับและอนุกรม ฟังก์ชัน
หลายตัวแปรลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์ย่อย 

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

  เคมี I        ๓(๓-๐-๖)  
 Chemistry I  
 ปริมาณสารสัมพันธ์  โครงสร้างของอะตอม  ตารางธาตุ พันธะเคมี  แก๊ส ของเหลว 
ของแข็ง สารละลาย  อุณหพลศาสตร์ และจลน์ศาสตร์เคม ี

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

 
  ปฏิบัติการเคมี I      ๑(๐-๓-๐)  

 Chemistry Laboratory I 
 บุรพวิชาเคมี I หรือเรียนพร้อม เคมี I 
 Prerequisite(s) or co-requisite(s) : Chemistry I 
 ปฏิบัติการเคมีท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เคมี I 
 Chemistry experiments related toChemistry I 
 

  เคมี II        ๓(๓-๐-๖)  
 Chemistry II 
 สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลายการเกิดสารเชิงซ้อน 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุลเคมี
นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 



๔๙ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 Chemical equilibrium. Acid-base equilibrium.  Solubility  equilibrium. 
Complex  formation. Redox reaction. Electrochemistry. Representative and transition 
elements. Organic chemistry. Biological materials. Nuclear chemistry. Environmental 
chemistry. 
 

  ปฏิบัติการเคมี II      ๑(๐-๓-๐)  
 Chemistry Laboratory II 
 บุรพวิชาเคมี II หรือเรียนพร้อม เคมี II 
 Prerequisite(s) or co-requisite(s) : Chemistry II 
 ปฏิบัติการเคมีท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เคมี II 
 Chemistry experiments related toChemistry II 
 

  ชีววิทยาทั่วไป I      ๓(๓-๐-๖)  
 General Biology I   
   หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเก่ียวกับเซลล์  เน้ือเยื่อ  การหายใจระดับเซลล์ 
การสังเคราะห์แสง  การทํางานของระบบต่างๆ  พันธุกรรม  วิวัฒนาการ  การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา  
 Basic biological concepts in chemistry of life.Scientific method. Cell 
and metabolism. Genetics. Structures and functions of plant. 
 

 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป I     ๑(๐-๓-๐)  
 General Biology Laboratory I 
 บุรพวิชา  : ชีววิทยาทั่วไป I หรือเรียนพร้อมกับ ชีววิทยาทั่วไป I  
 Prerequisite(s) or co-requisite(s) : General Biology I 
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาท่ีสอดคลอ้งกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาทั่วไป I 

  Biological experiments related to General Biology I 
 
  ชีววิทยาทั่วไป II      ๓(๓-๐-๖)  
 General Biology II  

 หลักพื้นฐานทางชีววิทยาดา้นหลักอนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพ
วิวัฒนาการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 
 Basic biological concepts in principles of taxonomy. Biodiversity. 
Evolution. Structure and function of animal. Ecology and behavior of life. 



๕๐ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป II     ๑(๐-๓-๐)  
 General Biology Laboratory II 
 บุรพวิชา  : ชีววิทยาทั่วไป II หรือเรียนพร้อมกับ ชีววิทยาทัว่ไป II 
 Prerequisite(s) or co-requisite(s) : General Biology II 
 ปฏิบัติการทางชีววิทยาท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาทั่วไป II 

  Biological experiments related to General Biology II 
 

  ฟิสิกส์ทั่วไป       ๓(๓-๐-๖)  
 Introductory Physics 
   โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์เวกเตอร์จลนศาสตร์แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ
งานและพลังงานการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคการเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็งกลศาสตร์ของไหลการสั่นคลื่นกล
และคลื่นเสียงอุณหภูมิและความร้อนสมบัติเชิงความร้อนของสสารกฎข้อท่ีหนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพล
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. 
 

  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป       ๑(๐-๓-๐)  
 Introductory Physics Laboratory  
 บุรพวิชา  :  ฟิสิกส์ทั่วไป หรือเรียนพร้อมกับ ฟิสิกส์ทั่วไป 
 Prerequisite(s) or co-requisite(s) : Introductory Physics 
 ปฏิบัติการในเร่ืองเก่ียวกับเนื้อหาวิชา ฟสิิกส์ท่ัวไป 
 

๑.๒กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน 
  เคมีอินทรีย์       ๓(๓-๐-๖)  

 Organic Chemistry 
 บุรพวิชา  : เคมี I 
 พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจําแนกประเภทตามหมู่
ฟังก์ชันการเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์สารชีวโมเลกุลเบ้ืองต้น 



๕๑ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

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

  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์      ๑(๐-๓-๐)  
 Organic Chemistry Laboratory  
 บุรพวิชา  :  เคมีอินทรีย ์หรือเรียนพร้อม เคมีอินทรีย์ 

เทคนิคการแยกสารอินทรีย์ และการทําให้บริสุทธิ์ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์
เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย 

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

  เคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน      ๓(๓-๐-๖)  
 Fundamentals of Analytical Chemistry  
 บุรพวิชา  :  เคมี II 

การคํานวณข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การหาปริมาณสารโดยการ
ชั่งน้ําหนักการหาปริมาณสารโดยการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาตกตะกอนปฏิกิริยาการเกิดสาร
เชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์หลักการและเทคนิคของสเปกโตโฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟ ี

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. 
 

  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน     ๑(๐-๓-๐)  
 Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory 

 บุรพวิชา  :  เคมี II, ปฏิบัติการเคม ีII, เคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน หรือเรียนพร้อม 
เคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 
เทคนิคการไทเทรต การใช้เคร่ืองวัดพีเอช และสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
Titration technique. Use of pH meter and spectrophotometer. 

 
 



๕๒ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

  ชีวเคมีทั่วไป       ๓(๓-๐-๖)  
 General Biochemistry 

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะ โครงสร้าง และหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์เมแทบอ
ลิซึมของชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน 

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. 
 

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

บุรพวิชา  :  ชีวเคมีทั่วไป หรือเรียนพร้อมกับ ชีวเคมีทั่วไป 
Prerequisite(s) or co-requisite(s): General Biochemistry 
ปฏิบัติการท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา๓๑๖๒๐๑ชีวเคมีทั่วไปโดยเน้นเทคนิคพื้นฐาน

ที่ใช้ในการศึกษาทางชีวเคม ี
A laboratory program to accompany 316201 General Biochemistry 

focusing on the basic techniques regularly used in biochemical study. 
 

  สถิติเบื้องต้นสําหรับวิทยาศาสตร ์    ๓(๓-๐-๖)  
 Elementary Statistics for Science 

  ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล และการแปลความหมาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัว
แปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพารามิเตอร์ของ
ประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 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. 

๒. วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 

  นิเวศวิทยา       ๓(๓-๐-๖) 
 Ecology 
 ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจํา กัด วัฏจักรของสารประชากร ชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ี การกระจายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมการทํางานของส่ิงมีชีวิตใน



๕๓ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

สิ่ งแวดล้อมปัญหาสิ่ งแวดล้อมด้ านต่า งๆ การประยุกต์ ใช้ความรู้ทางนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Ecology, Energy, Limiting factor, Nutrient cycle, population, 
replacement, distribution, relationship between organisms and environment, functions of 
living organisms in environmental, Application of concepts knowledge for sustainability of 
natural resourcesand environmental management 
 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   ๓(๓-๓-๖) 
Environmental and Natural Resource Management 
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรัชญาและพื้นฐาน

แนวความคิดด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบันด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การ
วางแผนและวางนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Importance of natural resources and environment; philosophy and 
basic concepts of environmental and natural resources management; problems, changes 
and current situations of environmental and natural resources management; tools for 
environmental and natural resources management; policy and planning for environmental 
and natural resources ;management, case studies of environmental and natural resources 
management 

 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
Environmental Impact Assessment 
แนวคิดและกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมวิธีการประเมินผล

กระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพอนามัย การประเมินความเสี่ยง มาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การจัดทํา รายงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มิติ
ทางด้านกฎหมาย สังคม และการเมือง การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาพิจารณ์ 

Concepts of environmental impact assessment; methods to assess 
the physical, biological, social, cultural and health impacts; risk assessment; mitigation 
measures; monitoring measures; report production, dissemination of the data to the publics; 
legal, social and political issue; public participation; public hearing 

 



๕๔ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม      ๓(๒-๓-๔) 
Environmental Laws  
กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มาตรการ

ควบคุมและป้องกันมลพิษ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการใช้กฎหมาย นโยบายและมาตรการเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ และองคก์รที่เก่ียวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อม 

Laws and regulations concering natural resources and environment 
management, pollution prevention and control measures, problems and limitations of law 
enforcement; Environmental policies and regulations involving organizations in 
environmental administration 

 
การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม     ๓(๓-๐-๖) 
Environmental Pollutant Analysis 
หลักการและการปฏิบัติการเบื้องต้นด้านมลพิษส่ิงแวดล้อม การใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดและการวิเคราะห์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางดิน น้ํา อากาศ 
การสรุปและนําเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ และแนวทางแก้ไข 

Principle and Fundamental Pollutant Analysis Laboratory, 
Instrumentation and sampling equipment, Measurement and Environmental Pollution 
Analysis such as soil pollution, wastewater,  air pollution, Report summary and presentation 
of analytical results and recommendations 

 
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ๑(๐-๒-๑) 
Seminar in Environmental Science 
การเสนอรายงานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม แนวความคิด ข้อมูล หรือสภาพการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ การศึกษาเพิ่มเติมอภิปราย และ
การนําไปประยุกต์ใช ้

Environmental report presentation, concept, data or changing in 
society, biological impacts, further study, discussion and application 

 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

  คุณภาพน้ําและน้ําเสีย      ๓(๓-๐-๖) 
  Water and Wastewater Quality  



๕๕ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

  แนวคิดพื้นฐานทางด้านปริมาณวิเคราะห์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของ
น้ําและน้ําเสีย มาตรฐานคุณภาพนํ้าและนํ้าท้ิง การเก็บและเก็บรักษาตัวอย่างน้ํา การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ
ของน้ํา และน้ําเสีย เช่น ความขุ่น สี พีเอช การนําไฟฟ้า สภาพกรด สภาพด่าง ความกระด้าง คลอรีนตกค้าง 
คลอไรด์ ออกซิเจนละลายนํ้า บีโอดี ซีโอดี เป็นต้น 

 
  มลพิษทางอากาศ      ๓(๓-๐-๖) 
  Air pollution  

  หลักการทางด้านมลพิษทางอากาศแหล่งกําเนิด การแพร่กระจาย ผลกระทบที่มี
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดมลพิษทางอากาศกฎหมายและมาตรการที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 

  การจัดการมูลฝอย      ๓(๓-๐-๖) 
  Solid waste management 

  การควบคุม  และบํารุงรักษา ระบบเก็บกัก รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  การเลือกระบบการบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลที่แหล่งกําเนิดและการนํากลับมาใช้ประโยชน์  เทคโนโลยีต่างๆในการกําจัดขยะมูลฝอย  การบําบัดและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท  
 

 กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
  พิษวิทยา       ๓(๒-๓-๔) 

 Toxicology 
 ความหมายและความสําคัญและขอบเขตงานด้านพิษวิทยา ประเภท แหล่งกําเนิด 
และช่องทางการได้รับสัมผัสสารพิษเข้าสู่ร่างกาย การดูดซึม การแพร่กระจาย การเปลี่ยนโครงสร้างและการ
กําจัดสารพิษออกจากร่างกาย กลไกการเกิดพิษของสารเคมี การตอบสนองของร่างกายต่อสารพิษ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารท่ีได้รับกับการตอบสนองของร่างกาย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดพิษ 
   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   ๓(๓-๐-๖) 

Environmental and Health Impact Assessment 
การคาดการณ์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจําแนกปัจจัย

คุกตาม การศึกษากระบวนการและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ข้ันตอน การ
กลั่นกรองโครงการ การกําหนดขอบเขตการศึกษา การประเมินผลกระทบ การกําหนดมาตรการควบคุม 
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ป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  การบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า   ๓(๓-๐-๖) 

 Management and Conservation of Water Resource 
 ความสําคัญและสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรน้ํากับมนุษย์ วิกฤติน้ําของทรัพยากรน้ํา 
วัฏจักรของน้ํา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แบบบูรณาการ โดยให้ความสําคัญด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา การ
จัดสรรและการวางแผนการใช้น้ําอย่างยั่งยืน  การอนุรักษ์ต้นน้ําและแหล่งน้ําผิวดิน การป้องกันและแก้ไขความ
ขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ํา ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ําที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากกิจกรรมของมนุษย์ คุณภาพ
น้ําทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ําและการอนุรักษ์นํ้า การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านคุณภาพน้ํา ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า 
 Significance and correlation among water resource and human, 
critical water resource, water cycle, integrated water resource management focusing on 
water resource management, allocation and planning for sustainable water use, headwater 
and surface water conservation, prevention and solution of water use conflicts, effects of 
human activities on water resources, physical, chemical, biological water quality, 
relationships between water quality and water conservation, prevention and resolve water 
quality, traditional knowledge in management and conservation of water resources. 
 
 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  ๓(๓-๐-๖) 
 Conservation and Management of Forest and Wildlife Resources 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน 
ระบบนิเวศป่าไม้และระบบวนวัฒน์ การสํารวจและประเมินสถานภาพป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ํา การฟื้นฟูพื้นท่ี
ป่าเสื่อมโทรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประชากรและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า การ
สํารวจและการประเมินสถานภาพสัตว์ป่า การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายและการบังคับใช้
รวมท้ังแนวนโยบายและการวางแผนจัดการทรัพยากรทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 
 Principle and conceptual of sustainable forest resource management, 
forest ecology and silviculture systems, survey and evaluate forest resource condition, 
watershed management, forest rehabilitation, forest resource management information 
system, wildlife popu;ation and habitat, biodiversity conservation, Law and enforcement 
including, policy and planning in forest and wildlife resources management 



๕๗ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดิน หิน และแร่ธาต ุ ๓(๒-๓-๔) 
 Conservation and Management of Soil and Stones and Mineral 

Resources 
เปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลง ประเภทหลักของหิน แร่ธาตุ และการเกิดดิน การ

เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากนํ้าผิวดิน น้ําใต้ดิน ธารน้ําแข็ง นํ้าทะเล และลม องค์ประกอบดิน คุณสมบัติ
ของดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ความเสื่อมโทรมและความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการดิน 

Earth’s crust and Transition, Main types of rocks, minerals and soil 
genesis, Earth’s crust transition from surface water, ground water, glaciers, marine and wind, 
soil components, Physical, chemical and biological properties of soil, Soil degradation and 
fertility and Soil management 
 
 การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรอากาศ   ๓(๓-๐-๖) 
 Conservation and Management of Air Resources 

นิยามและความสําคัญของทรัพยากรอากาศ อุตุนิยมวิทยา ระบบภาวะมลพิษทาง
อากาศ สถานการณ์มลพิษ-ทางอากาศของประเทศไทยและต่างประเทศ การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ใน
การประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ หลักการของการอนุรักษ์และจัดการคุณภาพอากาศ นโยบาย 
กฎหมาย และมาตรฐานคุณภาพอากาศของไทยและต่างประเทศ กรณีตัวอย่างการอนุรักษ์และจัดการคุณภาพ
อากาศของประเทศไทยและต่างประเทศ 

Definition and significance of air, meteorology, air pollution system, 
state of air pollution problems in Thailand and other countries, assessment of air pollution 
impact by using mathematical model, law, regulation and air quality standards in Thailand 
and other countries, case studies on air quality conservation and management in Thailand 
and other countries 
 
 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๓(๓-๐-๖) 
 Conservation and Restoration of Natural Resources and 

Environment 
สาเหตุและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและแนวคิดเร่ืองการฟื้นฟู

ระบบนิเวศ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน การฟื้นฟูป่าไม้ การเวนคืนเหมือง การฟื้นฟูแหล่งท่ีอยู่อาศัย การฟื้นฟู
ระบบน้ําจืด การฟื้นฟูระบบทะเล การจัดการทรัพยากรและท่ีดิน นโยบายและกฎหมาย  การศึกษา และ
กรณีศึกษา 
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Natural resource damage and cause, principles & concepts of 
ecological restoration, soil conservation and restoration, forest restoration, mining 
reclamation, habitat rehabilitation, restoration of freshwater systems, restoration of marine 
systems, land & resource management, policy and laws, case studies 
 
 การบรหิารจัดการภัยพิบัต ิ     ๓(๓-๐-๖) 
 DiasterManagment 

ลักษณะท่ัวไปและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ดินและหินถล่ม 
แผ่นดินไหว ซึนามิ การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ การปัองกัน การ
อพยพเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สิน การฟื้นฟูความเสียหายภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติ กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการพิบัติภัย 

Generalization and Natural disaster impact, flooding, storm, soil and 
stones collapse, earthquake, tsunami, coastal erosion, preparation of disaster prevention, 
protection, migration, regeneration after disaster damage, involved process in disaster 
management 

 
 การบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย  ๓(๒-๓-๔) 
 Safety and Human Resource Management 

ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจ ภาวะผู้นํา แรงงานสัมพันธ์ และ
การจัดการความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

Definition and significance of human resource management, job 
analysis, manpower planning, recruitment, selection, placement, orientation, practicum and 
human resource development, wage and salary management, performance appraisal, 
motivation, leadership, labor relations, safety management in workplace 
 ปัญหาพิเศษด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓(๐-๙-๐) 
 Special problems in environmental and natural resource 

management 
ศึกษาหรือวิจัยในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม ภายใต้การแนะนํา

ของอาจารย์ในสาขาวิชา 
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กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม 
  ระเบียบวิธีวิจัย       ๑(๐-๒-๑) 

 Research Methodology 
 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การ
กําหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัย
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

Research definition, characteristic and goal; type and research 
process; research problem determination; variable and hypothesis; data collection; data 
analysis; proposal and research report writing; research evaluation; researchapplication; 
ethics of researchers; and research techniques in science and technology 

 
 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
 Ethics in Environmental Science 
 ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเก่ียวข้องกับวิชาชีพและ
งานวิจัย การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษา 
 

๓.วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  การอนุรักษม์รดกทางวัฒนธรรม     ๓(๓-๐-๖) 

 Cultural Heritage Conservation 
  คุณค่าและการประโยชน์มรดกทางวัฒนธรรมต่อมนุษย์ ลักษณะเฉพาะของมรดก
ทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ ความเชื่อ เวลา และสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
ความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์มรดกทางวัฒนธรรม แนวทางในการอนุรักษ์ การพัฒนา 
และการบูรณะมรดกทางวัฒนธรรม อนุสัญญาและกฏหมายที่เก่ียวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้มรดกทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตมนุษย ์

Values and benefits of cultural heritage, cultural heritage spatial 
characteristics, faith, time and environment, cultural heritage management system, conflict 
and participation in cultural heritage exploitation, conservation guideline, development and 
restoration of cultural heritage, conventions and laws related to cultural heritage and 
involved application of cultural heritage and human life 
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 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว   ๓(๒-๓-๔) 
 Climate Change and Adaptation 

เหตุปัจจัยและสถานการณ์ท่ีเป็นหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระดับนํ้าที่สูงข้ึน การเกษตรกรรม การผลิตอาหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ แบบจําลองสภาพภูมิอากาศ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Causes and present evidence of climate change, effects of climate 
change on sea-level rise, agriculture, food supply, natural resources, ecosystems and human 
health, climate modeling, climate change solution, adaptation to climate change 
 
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร    ๓(๓-๐-๖) 
 Natural Resouce and Environmental Economics 

ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากรภายใต้ระบบตลาด การหาค่าที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สวัส ดิการและการชดเชย ปัญหาเศรษฐกิจ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสินค้าสาธารณะและสินค้าท่ีใช้ร่วมกัน เศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกับเวลา 
การหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

Definition and significance of resource and environment, economics 
concept, resources allocation under the market system, method of finding appropriate value 
for natural resource and environmental management, welfare economics and compensation, 
economic problems related to natural resource and environmental usage, problems of 
public goods and common properties, economics associated with time, natural resource 
depletion and environmental pollution 
 
 พลังงานทางเลือก      ๓(๒-๓-๔) 
 Alternative Energy   

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์  
พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงานน้ํา พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังไฮโดรเจน พลังงานนิวเคลียร์ การ
จัดหาและการกระจายของแหล่งพลังงานในภูมิภาค การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับใช้และการเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทน ศึกษาถึง     ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร ์

Definition, significance and type of alternative energy, solar energy, 
wind energy, biomass, hydropower, geothermal energy, hydrogen power and nuclear power, 
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availability and distribution of regional resources, development of technologies for use and 
conversion of renewable energy, technical and economic feasibility 
 
 การจัดการลุ่มน้ํา      ๓(๓-๐-๖) 
 Watershed Management  

แนวความคิดพื้นท่ีลุ่มนํ้าวัฏจักรน้ํา มลพิษที่ทราบจุดกําเนิดแน่นอน มลพิษไม่ทราบ
จุดกําเนิดแน่นอน การชะล้างพังทลายของดิน การขาดแคลนน้ํา น้ําท่วม กฎหมาย การวางแผนการใช้ท่ีดิน 
เทคนิคในการฟืนฟู การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา กรณีศึกษา 

Concept of watershed, water cycle, point source pollution, non point 
source pollution, soil erosion, water scarcity, flooding, laws, land use planning, controlling 
techniques, watershed management, case studies 
 
 การวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ๓(๓-๐-๖) 
 Sustainable Use and Planning of Natural Resources 

ทรัพยากรธรรมชาติและการบริการทางนิเวศวิทยา ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
การใช้ทรัพยากร แนวคิดของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างที
ประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิตทรัพยากร เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อม การรักษาผลประโยชน์และบริการทางนิเวศ 
ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Natural resources and ecological services, environmental impacts of 
resource use, concept of sustainability of natural resource use, natural resource use 
efficiency, increasing resource productivity, sustainable consumption and production, 
political ecology, tourism and the environment, maintenance of ecosystem benefits/services, 
environmental and social responsibilities, case studies 
 
 การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง     ๓(๓-๐-๖) 
 Coastal Resource Management 

ลักษณะทางธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
ปัญหาและความขัดแย้ง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งและทะเล หลักการจัดการชายฝั่งแบบผสมผสาน 
การจัดการและควบคุมปัญหามลพิษทางทะเลและชายฝั่ง เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง กฎหมายและ
นโยบายการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 



๖๒ 
 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

Coastal Geomorphology, marine and coastal ecosystems, problem 
and conflict on coastal and marine resource utilization, principles of integrated coastal 
management, marine and coastal pollution management and control, technique and tool 
for marine and coastal resource management, geographic information system for marine and 
coastal resource management, policy and law for marine and coastal resource management 

 
 การสร้างแบบจําลองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๓(๓-๐-๖) 
 Modelling for Environmental and Natural Resource Management 

แบบจําลองชนิดพันธุ์เดียวกัน  แบบจําลองอัตรกริยากระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายชนิด  
พลวัตเชิงพื้นที่  ความหลากหลายและเสถียรภาพ  แบบจําลองโรคติดต่อ  แบบจําลองห่วงโซ่อาหารและ
เครือข่ายแบบจําลองระบบนิเวศ และหัวข้อในปัจจุบัน 

Similar species modeling, Interaction among diverse organism 
modeling, spatial dynamics, stability and diversity, infection modeling, food chain modeling, 
model ecosystems and current topics 
 
 เทคโนโลยีที่เหมาะสมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อ   ๓(๓-๐-๖) 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Appropriate Technology and Local Wisdoms for 
 Environmental and Natural Resource Management 

หลักการและความสําคัญของเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การ
ประยุกต์ใช้กับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีผลต่อ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การบูรณาการศาสตร์ต่างๆกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้รวมถึงการถ่ายทอดและเก็บรักษา แนวทางการจัดการ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

Principle and significance of appropriate technology and local 
wisdoms, application with natural resource, environment and society for sustainability, 
changes that affect to appropriate technology and local wisdoms, various sciences 
integration with appropriate technology and local wisdoms for further knowledge 
development, involved propagation and collection, appropriate technology and local 
wisdoms management guidelines 
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 การจัดการความขัดแย้ง      ๓(๓-๐-๖) 
 Conflict Management 

สาเหตุและรูปแบบของความขัดแย้งของการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ผลกระทบของความขัดแย้งในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และระหว่างประเทศ  ผลประโยชน์และอํานาจทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ความเป็นผู้นํา กระบวนการแก้ไขและการจัดการ การสื่อสารเพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้ง 

Causes and forms of conflict resource and environmental 
management, impact of the local and international conflicts, political economy power and 
benefits, leadership, resolution and management process, communication for minimize 
conflict 
 
 การกําหนดนโยบายและการวางแผนด้าน   ๓(๓-๐-๖)
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Environmental and Natural Resource Planning and Policy 

ความสําคัญของนโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและข้อมูลที่เก่ียวข้องด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมและความ
ยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของอนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
แนวโน้มของปัญหาและสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบนโยบาย การแปลง
นโยบายเป็นแผนปฏิบัติการ 

Significances of environmental policy and planning, Comprehension 
of environmental issues and concern social, economic and political data, Environmental 
movement and justice, Influences of environmental conventions and laws, Trend analysis of 
environmental problem and situation, Participation in brainstorming and policy design, Policy 
transformation into action plans 

 
 การจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม    ๓(๓-๐-๖) 
 Environmental Database Management 

 โปรแกรมสําเร็จรูปแบบตาราง การเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐาน การเขียนโปรแกรม
สําหรับการจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล  การนําเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําหรับการ
เขียนโปรแกรม  การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ข้อมูลจาก
การตรวจจับระยะไกล 
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Spread-sheet software, basic programming, programming for data 
management and database, data presentation, data analysis with programming software*, 
database management with database software, geographic information system (GIS) and 
remote sensing data. 
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เอกสารหมายเลข ๒ 
รายละเอยีดอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
(๑) นายXXXXXXXXXXXX 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(๒) นาย XXXXXXXXXXXX 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(๓) นาย XXXXXXXXXXXX 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(๔) นางสาวXXXXXXXXXXXX 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
อาจารย์ประจํา 
(๑) นายXXXXXXXXXXXX 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 (๒) นางXXXXXXXXXXXX 
งานวิจัยและบทความต่างๆ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
อาจารย์พิเศษ 
(๑) นายXXXXXXXXXXXX 
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 

ภาษาอังกฤษI �  � 
   �    �  �  � 

   �  � 

ภาษาอังกฤษII �  � 
   �    �  �  � 

   �  � 

ภาษาอังกฤษIII �  � 
   �    �  �  � 

   �  � 

ภาษาอังกฤษIV �  � 
   �    �  �  � 

  � �  � 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      

มนุษย์ศาสตร์เชิงบูรณาการ �  � 
   �    �  �  � 

    � � 

มนุษย์กับอารยะธรรม �  � 
   �    �  �  � 

    � � 

มนุษย์กับวัฒนธรรม �  � 
   �    �  �  � 

    � � 

ศิลปะกับชีวิต �  � 
   �    �  �  � 

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

๔. ทักษะความสมัพันธ์
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 �  �    �    �  � � �   �  �  

จิตวิทยาในการดาํเนินชีวิตและการ
ปรับตัว 

�  �    �    �  � � �   �  �  

สถานการณ์โลกปัจจุบัน �  �    �  �  �  � � �   �  �  

สังคมและวัฒนธรรมไทย �  �    �  �  �  � � �   �  �  

พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นํา � � �    �    �  � � �   �  �  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย � � �    �  �  �  � � �   �  �  

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

                     

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน �  �   �   � �       �  �   

ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การอนุรักษ ์

�  �   � �  �  � �  �     � �  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร � �     �  � � � � � �   � � � �  



๖๘ 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     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 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทัว่ไป 

แคลคูลัส I �  �   �  �   �       �   � 

แคลคูลัส II �  �   �  �   �       �   � 
เคมี I �  �   �     �    �   �   � 

เคมี II �  �   �     �    �   �   � 
ปฏิบัติการเคมี I �  �  � �  �   � � � � � � � �   � 
ชีววิทยาทั่วไป I �  �   �     �    �   �   � 

ชีววิทยาทั่วไป II �  �   �     �    �   �   � 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป I �  �  � �  �   � � � � � � � �   � 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป II �  �  � �  �   � � � � � � � �   � 

ฟิสิกส์ทั่วไป �  �   �     �    �   �   � 

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน 

เคมีอินทรีย์ �  �   � �   � �    �   �   � 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ �  �  � � � �  � � � � � � � � �   � 
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน �  �   � �   � �    �   �   � 



๖๙ 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     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 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน �  �  � � � �  � � � � � � � � �   � 
ชีวเคมีทั่วไป �  �   � �   � �    �   �   � 
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป �  �  � � � �  � � � � � � � � �   � 

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

วิชาเฉพาะด้านบังคับ    
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 

นิเวศวิทยา � � � � �   � � � � � � �    � � �  

การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

�     � �   �       � �    

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม �     � �   �       � �    

กฎหมายสิ่งแวดล้อม �     � �   �       � �    

การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม �    �    �             

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม �     � �   �       � �    

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                      

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

มลพิษทางอากาศ �  �   �  � � �  �    �    �  

การจัดการมูลฝอย �  �   �  � � �  �     � � � �  



๗๐ 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     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 
  กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                      

พิษวิทยา � � � � � �  � � � � �  � �  � � � �  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

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

  กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม                      

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํา 

  �  �   �  � �  � �     �  � 

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  �  �   �  � �  � �     �  � 

การอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรดิน หิน และแร่ธาต ุ

  �  �   �  � �  � �     �  � 

การอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรอากาศ 

  �  �   �  � �  � �     �  � 

การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  �  �   �  � �  � �     �  � 

การบริหารจัดการภัยพิบัต ิ   �  � �  �  � �  � �     �  � 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์   �  � �  �  � �  � �     �  � 



๗๑ 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

และความปลอดภัย 

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 
ปัญหาพิเศษด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

  กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม                      

ระเบียบวิธีวิจัย   �  �    � � �  � �   �  �   
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   �  �    � � �  � �   �  �   

วิชาเลือกเฉพาะด้าน   
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม   �  � �  �  � �  � �     �  � 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การปรับตัว 

  �  � �  �  � �  � �     �  � 

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 

  �  � �  �  � �  � �     �  � 

พลังงานทางเลือก   �  � �  �  � �  � �     �  � 
การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ํา   �  � �  �  � �  � �     �  � 

การวางแผนการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยนื 

  �  � �  �  � �  � �     �  � 

การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง   �  � �  �  � �  � �     �  � 



๗๒ 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 

 

การสรา้งแบบจําลองการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  �  � �  �  � �  � �     �  � 

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 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  �  � �  �  � �  � �     �  � 

การจัดการความขัดแย้ง   �  � �  �  � �  � �     �  � 

การกําหนดนโยบายและการวางแผน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  �  � �  �  � �  � �     �  � 

การจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม �  �   �  � � �  � � �  � � � � �  



๗๓ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้๕ด้าน

ดังนี้ 
๑คุณธรรม จริยธรรม 
(๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(๒) มีระเบียบวินัย  
(๓) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(๕) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพและ

ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 
๒ ความรู ้
(๑) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ  ได้แก่หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
การควบคุม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม  

(๒) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และสามารถนํามา บูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

(๓) มีความรอบรู้และสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทาง
วิชาการในสาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 
(๔) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกําหนดทางวิชาการ 

ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
๓ ทักษะทางปัญญา 
(๑) มคีวามสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมิน

ข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย และ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(๒) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบ 
(๒) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิก

กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) สามารถปรับตัวเข้า กับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและ

จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(๔) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

สร้างสรรค์กับบุคคลอื่น 



๗๔ 

มคอ. ๒ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย     กันยายน ๒๕๕๖ 
 

๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) สามารถระบุและนํา เทคนิคทางสถิติหร ือคณิตศาสตร ์ที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(๒) สามารถสรุปประเดน็และสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของการนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

(๔)สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม  

(๕) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม



๗๕ 

 

เอกสารหมายเลข ๔ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสิ่งแวดลอ้มไทยว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

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

 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 
หนังสือวิพากษ์หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก 

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

 


