
(ตัวอย่าง มคอ. ๒) 
รายละเอยีดของหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ชือ่สถาบันอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑ ขอ้มูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
             ภาษาไทย:        หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                          

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science (Environment Health) 
  

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Environmental Health) 

B.S. or B.Sc. (Environmental Health) 
 

๓. วิชาเอก  
-ไม่ม-ี 
 

๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
๕.๒ ภาษาที่ใช ้
 ภาษาไทย  



๒ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
-  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
-  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

-ไม่ม-ี 
 

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗                                                    
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๖ วันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖           
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ วันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และพร้อมเผยแพร่ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 - นักวิชาการสาธารณสุข 
 - นักวิชาการสุขาภิบาล 
 - นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
๙. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(๑)  นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา  เลขประจาํตวัประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 
คุณวุฒิ  Ph.D. (Environmental Engineering), Kumoh National Institute of Technology, 

Republic of Korea พ.ศ. ๒๕๕๒                                           



๓ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๖                                                                                   
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์
 (๒) นางสาวกรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์  เลขประจาํตวัประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x              

คุณวุฒิ  M.Sc. (Environmental Engineering and Management) Major in Environmental 
Toxicology Technology and Management, Asian Institute of Technology, 
Thailand พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิพ.ศ.๒๕๔๗ 

 ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย ์
(๓) นางสาวนชุนาถ แช่มช้อย  เลขประจาํตวัประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x              

คุณวุฒิ  Ph.D. (Technology) Environmental Technology, Sirindhorn International Institute 
of Technology, Thammasat University, Thailand พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัยไทย 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาทางเศรษฐกิจตามนโยบายของประเทศ และตามท่ีได้กําหนดในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕- พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ่งมีทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบสร้างสรรค์ รวมทั้งสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจอ่ืนๆ อาทิ ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ และทันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลกทํา
ให้ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงหรือขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น แผนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนสุขภาพแห่งชาติ ระบบบริการสุขภาพ การสาธารณสุข และการดูแลแรงงานนอก
ระบบ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ย่อมต้องส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนภายในประเทศ รวมไปถึง
การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงจําเป็นต้องมีการจัดทํา
หลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องและสอดรับต่อบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง 



๔ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม และ 

วัฒนธรรมไทยรวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งก่อให้เกิดปัจจัยที่หลากหลายอันจะส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต  พฤติกรรมต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

สถานะของประเทศไทยในประชาคมโลกและสถานะภายในสังคมอาเซียน แสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีศักยภาพและโอกาสในการปรับตัว และได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัฒน์ แต่ยังมีประเด็นเชิง
โครงสร้างทางสังคมที่ยังต้องการการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาด้านการศึกษา การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของคนไทย วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของไทย การสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทย 
และการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คนในชุมชนเป็นแกนหลัก อัน
จะส่งผลให้คนในชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาท่ีมากระทบกับชุมชนได้ในระดับหน่ึง และทําให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน  

การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรได้คํานึงถึงปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว โดยสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมท่ีจะเป็นผู้นําและมีส่วน
ร่วมในการจัดการปัญหาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมของภาคส่วนต่างๆ  ดังนั้น บัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
จึงเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญในการบูรณาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของหลักการทาง
สาธารณสุข และเชื่อมโยงกับการป้องกันปัญหาสุขภาพให้กับคนในสังคมต่อไป 

 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์
และปัจจัยต่างๆ ท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรตามที่ได้อธิบายในข้อ ๑๑ โดยเห็นว่าสังคมมีความ
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถประยุกต์และ
บูรณาการความรู้ในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โดยเน้นความเป็นผู้นําทางวิชาการ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
พัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการประกอบวิชาชีพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกทีม่ีศักยภาพ สามารถรองรับกับการขยายตัวและการพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 



๕ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

อนามัยของประชาชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยไทย จึงเล็งเห็นความสําคัญของการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ความต้องการของทิศทางการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไทย 

   
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

หลักสูตรสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนและหลักสูตรในคณะดังนี ้
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร ์กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาศาสตร์ หรือนักศึกษาจาก
คณะอ่ืน สามารถเลือกเรียนในบางรายวิชาเป็นวชิาเลือกเสรีได ้ท้ังนีข้ึ้นกับข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละรายวิชา
และความสนใจของแต่ละบุคคล 

 
 ๑๓.๓  การบรหิารจัดการ 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่กํากับดูแลเก่ียวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้องตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอน เพื่อพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร  
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หมวดที ่๒ ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    ๑.๑ ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการทํางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ความรู้
เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
เก่ียวข้องกับการเกิดโรคและภัย การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม โดยเน้น
ความเป็นผู้นําทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการค้นหาปัญหา สาเหตุ
ของปัญหาที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ป้องกัน และควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ประเภทต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 คาดวา่จะดาํเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา ๔ ป ี

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
๑. การปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้
มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ 
สกอ. กําหนด 

๑.  ติดตามความเปล่ียนแปลงและ
ความต้องการกําลังคนในภาครัฐ
และเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 

๒. เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพฒันา
หลักสูตร 

๓. ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในรายวชิา
ต่างๆ 

๔.  มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ 

 

๑. รายงานผลการดาํเนินงาน 
๒. รายงานผลการฝึกปฏิบัติการใน

รายวชิาที่มีการฝึกทักษะ 
๓. ผลประเมินความพึงพอใจบัณฑิต

จากผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๒. การปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

๑. สํารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและบัณฑิต 

๒. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้ประกอบการท่ี
เก่ียวข้อง 

 

๑. รายงานผลสาํรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
๒. รายงานผลสาํรวจภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต 
๓. รายงานการประเมินผลจากหมวด
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 

๓. การส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
 
 
 

๑. สนับสนุนและเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๒. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการสอน 
๓. ส่งเสริมการประเมินผลท่ีเน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
๒. การประเมินผลโดยผู้เรียน 
๓.  ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน 

๔. การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้บัญฑิตมีทักษะ
ปฏิบัติงานในวิชาชพี 

๑. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติและฝึกทักษะ 
ท้ังในห้องปฏิบัติการของคณะฯ และ
แหล่งฝึกปฏิบัติภายนอกคณะฯ 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
รอบมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่ง
ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 

๑. ผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอน 
๒. ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพโดยบุคคลากรในแหล่งฝึก
ปฏิบัต ิ
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

๕. การพัฒนาทักษะการสอน
และการประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ดา้น 
คือ 
๑) คุณธรรม จริยธรรม 
๒) ความรู้ 
๓) ทักษะทางปัญญา 
๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

๑. สร้างระบบอาจารยพ์ี่เลี้ยง 
๒. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคนิคการ
สอน การวัดและประเมิน 
๓. พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่ เ น้ น ก า ร ส อ น ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

๑. เอกสารการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง 
๒. โครงการพัฒนาทักษะการสอนและ
การประเมินผลของอาจารย์ ตามผล
การเรียนรู้ท้ัง ๕ ด้าน 
๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่งผล
การเรียนรู้ท้ัง ๕ ด้าน 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

บุคคลและความรับผิดชอบ 
๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ
ในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 

 

๖. การพัฒนาองค์ความรู้ของ
อาจารย ์
 
 

๑. สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพิ่มพูน
ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
ด้วยการเข้า ร่วมการประชุม/
สัมมนา และฝึกอบรม 

๒. สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพิ่มพูน
ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง
ด้วยกระบวนการวิจัย 

๑. หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดําเนินการการพัฒนา 

๒. จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วม
โครงการประชุม/สัมมนา และ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา  
 ๑.๑ ระบบ 

ระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่ม ี(อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
๑.๓ การเทียบเคียงหนว่ยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่ม ี
 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
 
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 - นักศึกษามีความแตกต่างด้านความรู้และทักษะพื้นฐานการเรียนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
 - นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
- จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการและ/หรืออาจารย์ประจําชั้นปี เพื่อทําหน้าท่ีดูแลและให้คําแนะนํา/

ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการเรียนและการปรับตัว/การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 - ปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมด้านความรู้วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ 
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๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี  
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
จํานวนรับเข้า (ปี ๑) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ - - - ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 
คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - - - ๑๐๐ ๑๐๐ 

                หมายเหตุ * จํานวนการรับนักศึกษาข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถาบันการศึกษา 
 

 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 
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๒.๗ ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก                                             
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก                            
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)                     
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต็                                                      
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

  ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
   ๒.๘.๑  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ ท้ังนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๕ 
   ๒.๘.๒  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนแล้วโอนหน่วยกิตได้ 
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 
   ๒.๘.๓ นักศึกษาในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
สามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งนี้การลงทะเบียน
เรียนข้ามมหาวิทยาลัยนั้น หลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่
เก่ียวข้องเป็นอย่างน้อย 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑ หลักสูตร 
๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ          ๑๒ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์             ๓ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              ๖ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          ๙ หน่วยกิต 
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(๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        ๘๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทั่วไป      ๒๔ หน่วยกิต    

 - คณิตศาสตร ์       ๖ หน่วยกิต 
 - เคม ีรวมปฏิบัติการ       ๗ หน่วยกิต 
  - ชีววิทยา รวมปฏิบัติการ       ๗ หน่วยกิต 
 - ฟิสิกส ์รวมปฏิบัติการ       ๔ หน่วยกิต  

๒.๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะดา้น    ๑๒ หน่วยกิต 
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวทิยา                                     ๓ หน่วยกิต 
- จุลชีววิทยา รวมปฏิบัติการ                                          ๓ หน่วยกิต                      
- เคมีอินทรีย ์รวมปฏิบัติการ                                          ๓ หน่วยกิต                      
- ชีวเคมี รวมปฏิบัติการ                                                ๓ หน่วยกิต 

 ๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ               ๓๙ หน่วย 
 ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิง่แวดล้อม                 ๖ หน่วยกิต              

๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                            ๓ หน่วยกิต               
๒.๒.๓ กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                          ๒๔ หน่วยกิต               
๒.๒.๔ กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม                           ๓ หน่วยกิต               
๒.๒.๕ กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม                            ๓ หน่วยกิต 

           ๒.๓ หมวดวิชาเลือกเฉพาะดา้น                             ๙ หน่วยกิต 
       (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                           ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

(๔) หมวดวิชาประสบการณภ์าคสนาม 
การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

 
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

    ๓.๑.๓.๑ ความหมายของรหัสวิชาในหลักสตูร                                                        
            รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวเลข ๕ ตัว มีความหมาย
ดังน้ี 
   หลักที่ ๑ รหัสช้ันปี (ปีที่ ๑- ๔) 
   หลักที่ ๒ หมวดวิชา ประกอบด้วย 

๑. ศึกษาทั่วไป 

๒. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

๓. เฉพาะด้าน 
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๔. วิชาเลือกเสรี 

๕. ฝึกภาคสนาม 
 

   หลักที่ ๓ แสดงกลุ่มรายวิชา (หากเป็นวิชาศึกษาท่ัวไปให้หลักท่ี ๓ เป็น ๐) 
๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 
๒. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
๓. กลุ่มวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
๔. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๕. กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม 
๖. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน 
๗. กลุ่มวิชาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ 
 

 หลักท่ี ๔-๕ รหัสวิชา 
                จาํนวนหน่วยกิต ( ) หมายถึง จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
๓.๑.๓.๒ รายวิชา 

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ๑๒   หน่วยกิต 

  ๑๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑            ๓ (๓-๐-๖) 
         English I     
  ๑๑๐๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒                                    ๓ (๓-๐-๖) 
         English II 
  ภาษาอังกฤษวิชาชีพ จํานวน  ๓  หน่วยกิต 
            ๒๑๐๐๓  ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์                           ๓ (๓-๐-๖) 
          English for Sciences 

ภาษาอ่ืนๆ จํานวน ๓ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้
  ๒๑๐๐๔  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชพี            ๓ (๓-๐-๖) 
          English Listening and Speaking for Careers 
 
  ๒๑๐๐๕  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ                  ๓ (๓-๐-๖) 
           English Reading for Careers 
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  ๒๑๐๐๖  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ                  ๓ (๓-๐-๖) 
            English Writing for Careers 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จาํนวน ๓ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้
  ๒๑๐๐๗ มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ                                      ๓ (๓-๐-๖) 
                       Integrated Humanities 
            ๒๑๐๐๘ มนุษย์กับอารยธรรม                                       ๓ (๓-๐-๖) 
                      Humans and Civilization 
           ๒๑๐๐๙ มนุษย์กับวัฒนธรรม                                         ๓ (๓-๐-๖) 
                       Humans and Culture 
            ๒๑๐๑๐ ศิลปะกับชีวิต                                        ๓ (๓-๐-๖) 
                       Art and Life 
 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ จํานวน ๖ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  ๒๑๐๑๑ สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ                                     ๓ (๓-๐-๖) 
                       Integrated Social Sciences 

๒๑๐๑๒ จิตวิทยาในการดาํเนินชีวิตและการปรับตัว                   ๓ (๓-๐-๖) 
Psychology for Living and Adjustment 

            ๒๑๐๑๓ สถานการณ์โลกปัจจุบัน                                 ๓ (๓-๐-๖) 
                       Contemporary World Affairs 
 

๒๑๐๑๔ สังคมและวัฒนธรรมไทย                                ๓ (๓-๐-๖) 
                      Thai Society and Culture 

๒๑๐๑๕ พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นํา            ๓ (๓-๐-๖) 
                      Group Dynamics and Leadership 

๒๑๐๑๖ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย                               ๓ (๓-๐-๖) 
                      General Principles of Law 
 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ จํานวน ๙ หน่วยกิต 
  ๑๑๐๑๗ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                     ๓ (๓-๐-๖) 
         Mathematics in Daily Life 
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๑๑๐๑๘ วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจําวัน                  ๓ (๓-๐-๖) 
          Science in Daily Life 
  ๑๑๐๑๙ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           ๓ (๒-๒-๕) 
         Information and Communication Technology 

 
      (๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวน ๘๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

๒.๑ วิชาพื้นฐาน จํานวน ๓๖ หน่วยกิต                                                                                                                     
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานท่ัวไป จํานวน ๒๔ หน่วยกิต    
๑๒๐๐๑ แคลคูลัส ๑                    ๓ (๓-๐-๖)        
          Calculus I                                                                                        
๑๒๐๐๒ แคลคูลัส ๒                    ๓ (๓-๐-๖) 

                        Calculus II 
  ๑๒๐๐๓ เคมี ๑                       ๓ (๓-๐-๖) 

Chemistry I 
 ๑๒๐๐๔ เคมี ๒                       ๓ (๓-๐-๖) 

Chemistry II 
  ๑๒๐๐๕ ปฏิบัติการเคมี ๑                    ๓ (๓-๐-๖) 

Chemistry Laboratory I 
  ๑๒๐๐๖ ชีววิทยาทั่วไป ๑                    ๓ (๓-๐-๖) 

 General Biology I  
  ๑๒๐๐๗ ชีววิทยาทั่วไป ๒                    ๓ (๓-๐-๖) 

 General Biology II  
  ๑๒๐๐๘ ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป ๑                  ๑ (๐-๓-๐)  

 General Biology Laboratory I  
 ๑๒๐๐๙ ฟสิิกส์ท่ัวไป                          ๓ (๓-๐-๖) 

 General Physics 
 ๑๒๐๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป                        ๑ (๐-๓-๐)  

 General Physics Laboratory  
 

๒.๑.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะด้าน จํานวน ๑๒ หน่วยกิต    
๑๒๐๑๑ เคมีอินทรีย์ทั่วไป                        ๒ (๒-๐-๔) 

          Basic Organic Chemistry   
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 ๑๒๐๑๒ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป                      ๑ (๐-๓-๐) 
                       Basic Organic Chemistry Laboratory 
          ๑๒๐๑๓ ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                ๒ (๒-๐-๔) 
                     Fundamental  Biochemistry 
          ๑๒๐๑๔ ปฏิบัติการชีวเคมี                                                            ๑ (๐-๓-๐) 
                     Fundamental Biochemistry Laboratory 
           ๑๒๐๑๕ กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา                 ๓ (๓-๐-๖) 
         Fundamental Human Anatomy 
           ๑๒๐๑๖ จุลชีววิทยาในงานสาธารณสุข                                    ๒ (๒-๐-๔) 
                       Public Health Microbiology 
           ๑๒๐๑๗ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในงานสาธารณสุข                         ๑ (๐-๓-๐)                      

Public Health Microbiology Laboratory 
 
   ๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ จํานวน ๓๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
         ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม จํานวน ๖ หน่วยกิต                                                                                                                                        
       ๑๓๑๐๑ นิเวศวิทยา                     ๓ (๓-๐-๖) 
                   Ecology 
       ๒๓๑๐๒ อนามัยส่ิงแวดล้อม                   ๓ (๓-๐-๖) 
                   Environmental Health 

        ๒.๒.๒    กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม จํานวน ๓ หน่วยกิต  
        ๓๓๒๐๑ การจัดการมลูฝอย                                                                    ๓ (๓-๐-๖) 
                    Solid Waste Management 
      ๒.๒.๓    กลุ่มวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม จํานวน ๒๔ หน่วยกิต  
      ๒๓๓๐๑ การสาธารณสขุเบ้ืองต้น                       ๓ (๓-๐-๖) 
                  Introduction to Public Health 
      ๓๓๓๐๒ วิทยาการระบาด                       ๓ (๓-๐-๖) 
                  Epidemiology 
      ๓๓๓๐๓ พษิวิทยา                       ๓ (๓-๐-๖) 
                  Toxicology 

        ๓๓๓๐๔  หลักการควบคุมมลพิษอากาศ                                                  ๓ (๓-๐-๖) 
                  Principle of Air Pollution Control 
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      ๓๓๓๐๕ การประปาและการปรับปรุงคุณภาพนํ้า                       ๓ (๓-๐-๖) 
                  Water Supply and Water Treatment 
      ๓๓๓๐๖ การจัดการพาหะนําโรค                       ๓ (๓-๐-๖) 
                  Pest Management 
       ๓๓๓๐๗ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร                       ๓ (๓-๐-๖) 
                   Food Sanitation and Food Safety 
        ๔๓๓๐๘ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                       ๓ (๓-๐-๖) 
                    Environment and Health Impact Assessment 
        ๒.๒.๔   กลุ่มวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม จํานวน ๓ หน่วยกิต             
        ๓๓๔๐๑ กฎหมายสาธารณสุข ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม                          ๓ (๓-๐-๖) 

           Public Health, Safety and Environmental Laws and Regulations 
        ๒.๒.๕   กลุ่มการวิจยัและจริยธรรม จาํนวน  ๓ หน่วยกิต 

         ๔๓๕๐๑ จริยธรรมสําหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม                  ๑ (๑-๐-๓)  
                     Professional Ethics in Environmental Health 

   ๔๓๕๐๒  โครงงานพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม                                           ๒ (๒-๐-๔) 
                   Special Projects in Environmental Health 
 
       ๒.๓ หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน จํานวน ๙ หน่วยกิต 
       ๓๓๖๐๑ เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย                                                          ๓ (๓-๐-๖) 
                   Wastewater Treatment Technoloyg            
       ๓๓๖๐๒ การวิเคราะห์คุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย                       ๓ (๒-๓-๔) 
                   Water and Wastewater Analysis 

          ๔๓๖๐๓ การจัดการของเสียอันตราย                                                     ๓ (๓-๐-๖) 
                     Hazardous Waste Management 
 
       (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 
            ๓๔๐๐๑ อนามัยครอบครัว                     ๓ (๓-๐-๖)                          

Family Health                                                                                              
๓๔๐๐๒ การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม                     ๓ (๓-๐-๖)                              

Holistic Health Development 
๓๔๐๐๓ มาตรฐานสากลและระบบการจัดการ                   ๓ (๓-๐-๖)                                          

International Standard and Management System 



๑๘ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๔๐๐๔ การเตรียมความพร้อมและการโต้ตอบภัยพิบัต ิ                        ๓ (๓-๐-๖) 
Disaster Preparedness and Response                             

           ๓๔๐๐๕ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข                            ๓ (๓-๐-๖)                
Geographic Information System in Public Health       

         
 ๓๔๐๐๖ การสื่อสารความเสี่ยง                                                            ๓ (๓-๐-๖)                           
                       Risk Communication                                                          
            

หรือนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ อย่างน้อยอีก ๖ หน่วยกิต จากรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 
(๔) หมวดวิชาประสบการณภ์าคสนาม 
๔๕๐๐๑ ฝึกภาคสนามโปรแกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม                         ไม่นับหน่วยกิต 

            ฝึกงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4 
โดยมีระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง 

 
๓.๑.๔ แผนการศึกษา 
แผนการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในแต่ละภาค

เรียนของปีการศึกษาเป็นดังนี ้
  



๑๙ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

ตารางสอน 
 

ปีการศึกษาที่ ๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต 
๑๒๐๐๑ 
๑๑๐๐๑ 
๑๒๐๐๖ 
๑๒๐๐๓ 
๑๒๐๐๙ 
๑๒๐๐๘ 
๑๒๐๐๕ 
๑๒๐๑๐ 
๑๑๐๑๗ 

แคลคูลัส ๑ 
ภาษาอังกฤษ ๑ 
ชีววิทยาท่ัวไป ๑ 
เคมี ๑ 
ฟิสิกส์ทั่วไป 
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑ 
ปฏิบัติการเคมี ๑ 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 

 รวม       ๒๑ 
ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต 
๑๒๐๐๒ 
๑๒๐๐๗ 
๑๒๐๐๔ 
๑๒๐๑๑ 

แคลคูลัส ๒ 
ชีววิทยาท่ัวไป ๒ 
เคมี ๒ 
เคมีอินทรีย์ท่ัวไป 

   ๓ 
   ๓ 
   ๓ 
   ๒ 

 ๑๒๐๑๒ 
 ๑๑๐๐๒ 
 ๑๓๑๐๑ 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ ๒  
นิเวศวิทยา 

       ๑ 
       ๓ 

   ๓ 
 รวม     ๑๘ 

 

  



๒๐ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

ปีการศึกษาที่ ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต 
๒๒๐๑๕ 
๒๑๐๑๘ 
๒๑๐xx 
๒๒๐๑๓ 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
ชีวเคมีพื้นฐาน 

๓ 
๓ 
๓ 
๒ 

๒๒๐๑๔ ปฏิบัติการชีวเคมพีื้นฐาน ๑ 
๒๑๐๐๓ 
๒๒๐๑๖ 
๒๒๐๑๗ 
๒๓๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ 
จุลชีววิทยาในงานสาธารณสุข 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในงานสาธารณสุข 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

๓ 
๒ 
๑ 
๓ 

 รวม ๒๑ 
ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต 
๒๑๐xx 
๒๑๐xx 
๒๑๐xx 
๒๑๐๑๙ 

ภาษาอ่ืนๆ  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

๒๓๓๐๑ การสาธารณสุขเบื้องต้น ๓ 

 รวม ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

ปีการศึกษาที่ ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต 
๓๓๓๐๒ วิทยาการระบาด ๓ 
๓๓๓๐๓ พิษวิทยา   ๓ 
๓๓๔๐๑ กฎหมายสาธารณสุข ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร 
๓ 
๓ ๓๓๓๐๗ 

๓๓๓๐๕ การประปาและการปรับปรุงคุณภาพนํ้า  ๓ 
๓๔๐xx หมวดวิชาเลือกเสรี      ๓ 
 รวม  ๑๘ 
ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต 
๓๓๓๐๖ การจัดการพาหะนําโรค ๓ 
๓๓๖๐๑ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย ๓ 
๓๓๒๐๑ การจัดการมูลฝอย ๓ 
๓๓๖๐๒ การวิเคราะห์คุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย ๓ 
๓๓๓๐๔ 
๓๔๐xx 

หลักการควบคุมมลพิษอากาศ 
หมวดวิชาเลือกเสร ี

๓ 
๓ 

 รวม  ๑๘ 
 
  



๒๒ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

ปีการศึกษาที่ ๔ 
ภาคเรียนที่ ๑ หน่วยกิต 
๔๓๖๐๓ 
๔๓๕๐๑ 
๔๓๕๐๒ 
๔๓๓๐๘ 

การจัดการของเสียอันตราย 
จริยธรรมสําหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
โครงงานพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

๓ 
๑ 
๒ 
๓ 

 รวม ๙ 
ภาคเรียนที่ ๒ หน่วยกิต 
๔๕๐๐๑ ฝึกภาคสนามโปรแกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ๐ 
 รวม ๐ 
 
 ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 
 ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑  
 



๒๓ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

       ๓.๒ ชื่อ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
         ๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ลําดับ 
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ีพ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา Ph.D. 
(Environmental 
Engineering) 

Environmental 
Engineering 
 

School of Civil and 
Environmental Engineering, 
Kumoh National Institute of 
Technology, Republic of 
Korea 

๒๕๕๒ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 
 

อาจารย ์ กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์ M.Sc. 
(Environmental 
Engineering and 
Management) 

Environmental 
Toxicology 
Technology and 
Management 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

๒๕๕๐ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นุชนาถ แช่มช้อย Ph.D. (Technology) Environmental 
Technology 
 

Sirindhorn International 
Institute of Technology, 
Thammasat University, 
Thailand 

๒๕๕๐ 

 ๓.๒.๒ อาจารย์ประจําที่ร่วมสอนในหลักสูตร 



๒๔ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

ลําดับ 
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา Ph.D. 
(Environmental 
Engineering) 

Environmental 
Engineering 

 

School of Civil and 
Environmental Engineering, 
Kumoh National Institute of 
Technology, Republic of 
Korea 

๒๕๕๒ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 
 

อาจารย ์ กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ ์ M.Sc. 
(Environmental 
Engineering and 
Management) 

Environmental 
Toxicology 

Technology and 
Management 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

๒๕๕๐ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นุชนาถ แช่มช้อย Ph.D.  
(Technology) 

Environmental 
Technology 

 

Sirindhorn International 
Institute of Technology, 
Thammasat University, 
Thailand 

๒๕๕๐ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

รองศาสตราจารย ์ ไกรชาติ ตันตระการอาภา วท.ด. 
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๒๕๔๖ 



๒๕ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

ลําดับ 
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สุวรรณี จุฑามณีพงษ ์ วท.ม. 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๓๑ 

      
๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร 

ลําดับ 
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ อภิรดี จั่นแก้ว วท.ม.  อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยด้านการศึกษาแห่งประเทศไทย ๒๕๔๑ 
๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ประเสริฐ  มั่นคง วท.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยด้านการศึกษาแห่งประเทศไทย ๒๕๔๔ 

 
 รวมถึงอาจารย์จากคณะหรือสถาบันอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยไทย และจากหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยไทย



๒๖ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ๑. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยท่ี
เกิดจากการประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพ 
    ๒. สามารถปฏิบัติทักษะวิชาชีพ และนําความรู้ไปใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

 ๓. สามารถทํางานเป็นทีมในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยทําบทบาทได้ทั้ง
ผู้นําและผู้ตาม มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได ้

๔. มีความสามารถในการคิด วิ เคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย 

๔.๒ ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาท่ี ๔ 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง  
 

๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ  

  สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมกําหนดให้นักศึกษาทําโครงงานพิเศษ ซึ่งต้องเป็นหัวข้อท่ี
เก่ียวข้องกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเป็นประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ ดําเนินโครงงานภายใต้การ
ดูแล แนะนําและตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณสุข และสามารถเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย/การศึกษา
เพื่อการส่ือสารได ้

๕.๓ ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปีการศึกษาท่ี ๔ 

๕.๔ จํานวนหน่วยกิต 
ไม่กําหนดหน่วยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ  
 ๑. อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา ทําหน้าท่ีจัดทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.- ๓) ซึ่งกําหนด 
วัตถุประสงค์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ แผนการสอน การประเมินผล และรายละเอียดอ่ืนๆ รวมทั้ง
กํากับ ติดตามการดําเนินงานของโครงงานท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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 ๒. จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
 ๓. อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าท่ีให้คําปรึกษาในการกําหนดหัวข้อการวิจัยตามท่ีนักศึกษา
สนใจ รวมท้ังกระบวนการวิจัย/ศึกษา ค้นคว้า และประเมินผล 
 ๔. นักศึกษาจัดทํารายงานวิจัย และนําเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาต่อคณาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกคน และรับข้อเสนอแนะและประเมินผล 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  

๑. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลรายวิชา และจัดทํา
แบบฟอร์มการประเมินผล และชี้แจงคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 ๒. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
 ๓. ผู้เรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารยท์ี่ปรึกษาทุกคนในรายวิชา 
ซึ่งจะเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลการศึกษา 
 ๔. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา รวบรวมคะแนนทุกส่วนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
และประเมินผลตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 

หมวดที ่๔ ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. เป็นผู้ที่มีความเสียสละและยึดหลักความ
เสมอภาคทางสังคม  
๒. มีความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าแสดงออก 
ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๓. คิดเป็น สามารถวิเคราะห์และบูรณาการ
ความรู้เพื่อพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม  
๔. มีจิตสํานึก จิตอาสาและจิตสาธารณะในการ
พัฒนาสุขภาวะของตนเองและผู้อ่ืน  
๕. พัฒนาและทํางานร่วมกับเครือข่ายในการ
พัฒนาตนเองและสังคม  
๖. สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อ่ืนได้
ทุกระดับอย่างเหมาะสม  

๑. กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้นักศึกษา
ยึ ดแนวทางกา รเป็ น นั กสา ธา รณสุ ขที่ ดี มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
สําคัญ (Student Centered Learning) 
๓. สอดแทรกเร่ืองความเสียสละและความเสมอ
ภาคทางสังคมในระหว่างการเรียนการสอน  
๔. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น ออก
ค่ายบําเพญ็ประโยชน์/พัฒนาชุมชน เป็นต้น 
๕. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสัมมนา 
การอภิปราย (Active learning) 
๖. สนับสนุนให้มีการแสดงผลงานด้านวิชาการ
ในลักษณะของทีมบูรณาการ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๗. เรียนและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ๗. สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายสาธารณสุข เช่น 

สมาพันธ์นักศึกษาคณะสาธารณสุข-ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สมาคมฯ เครือข่ายด้าน
สุขภาพ องค์กรวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 
๘. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารและการใช้ภาษา เช่น อบรมการใช้
ภาษาอังกฤษ อบรมเพื่อเพิ่มทักษะการนําเสนอ
ในท่ีประชุม เป็นต้น 

 
๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  ๒.๑  คุณธรรมจริยธรรม  
   ๒.๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (๑)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   (๒)  มีระเบียบวินัย 
   (๓)  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   (๔)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
   (๕)  เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพและตระหนักใน
คุณค่าของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ทางหลักสูตรกําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริง  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 
     ๒.๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
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   (๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
   (๓) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ และเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ผิดไปจาก
ความเป็นจริง 
   (๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๒  ความรู้   
   ๒.๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (๑) มีความรู้หลักการและทฤษฎีท่ีสัมพันธ์กัน ในกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ 

(๒) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อ่ืนเช่น มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
สามารถนํามาบูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

(๓) มีทักษะในการติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
   (๔) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมท้ังข้อกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
  ๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเร่ืองตลอดจนฝึกทักษะกระบวนการต่างๆในสถานประกอบการ 
  ๒.๒.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านตา่งๆ คือ 
   (๑) การทดสอบย่อย 
   (๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   (๓) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
   (๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   (๕) ประเมินจากการฝึกงาน 
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 ๒.๓  ทักษะทางปญัญา 
  ๒.๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

     (๑) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

(๒) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบท่ีตามมาจากการ
ตัดสินใจน้ัน    

(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 
เพื่อนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
  ๒.๓.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 
   (๑) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
โดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังน้ีต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับรายวิชา 
   (๒) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จําลอง 
   (๓) ให้มีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์จริง 
  ๒.๓.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากโครงงานวิจัย และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน
จากการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
 ๒.๔  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๒.๔.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (๑) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 (๒) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 (๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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    (๔) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลอ่ืน 
  ๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทํางานเป็น
กลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 
  ๒.๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 
 
 ๒.๕  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๕.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร                  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (๑) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการ
วิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(๒) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมท้ังเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 

(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสม  
   (๕) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม 
  ๒.๕.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ์ 
      (๒) จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ และจัดกิจกรรมให้
เกิดการสื่อสารแบบสองทางระหว่างวิทยากรและผู้ฟัง 
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  ๒.๕.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (๑) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้หลักทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     (๒) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (๓) ประเมินจากความสามารถในวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมี
การนําเสนอต่อชั้นเรียน 
      
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 

      ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑.  กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๕ 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 จะให้ค่าระดับ
เป็น S (Satisfaction) ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U (Unsatisfaction) ซ่ึงหมายถึงผล
การศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ ์
 
๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  ๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่ในการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา และตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.-๓) 
  ๒) คณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
การวัดผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดในแผนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
  ๓)  การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านท่ีประชุมของภาควิชาหรือ
คณะกรรมการที่ภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 
     ๔)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและรายงานผล 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
๑) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา 
๒) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต นายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิตที่จบ

การศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร ความคิดเห็นของ
บัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพหรือศึกษาต่อ และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

๓) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งข้ึน 

๔) การประเมินจากสถาบันศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นๆ  
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๓.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
              เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตามเอกสารแนบหมายเลข ๓) โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ดังนี ้
 ๓.๑ ปริญญาบัณฑิต นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิต  
ครบตามที่หลักสูตรกําหนด และได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
 ๓.๒ ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับสองต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕   ข้ึนไป 
และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งต้องสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ข้ึนไป 
และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  

๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้
คําแนะนําต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม ่
 ๑.๒  ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีคณะต้องดําเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัต ิ
 ๑.๓  มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ี
จะสอน พร้อมท้ังมอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
 
๒.  การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 การดําเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชพี ดังน้ี 
 ๒.๑  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  ๑) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสูตร คือ หลักสูตรเก่ียวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องผ่านการอบรมภายใน ๑ ปี หลังจากวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
  ๒) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของจํานวนอาจารย์ท้ังหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิง
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พัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดย
อย่างน้อยต้องอบรมปีละ ๑๐ ชั่วโมง 
 ๒.๒  การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
             ๑) สนบัสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอ่ืน ๆ เช่น 
ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
  ๒) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
  ๓) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ ์

 
หมวดที่ ๗ การประกันคณุภาพหลักสูตร 

๑.  การบรหิารหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริการหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจํานวน ๓ คน และอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน ๒ คน ทําหน้าท่ีบริหารและกํากับ
กระบวนการต่างๆ ในการดําเนินงานของหลักสูตร ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวม
ข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณบดีเป็นผู้กําหนดนโยบาย
ปฏิบัติและให้คําแนะนํา  
 ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถแนะนําหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรและการ
ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อาจารย์ประจํา
หลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน (จากทั้งหมด ๕ คน) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอนในสาขาสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
 
๒.  การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ๒.๑  การบรหิารงบประมาณ 
  การดําเนินงานของหลักสูตรใช้อาคารท่ีมีอยู่ของคณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปีจากคณะวิทยาศาตร์ ท้ังในส่วนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อ
นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ/หรือจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ อาทิ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอ
ต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 
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 ๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
สํานักหอสมุดที่มีหนังสือและตําราด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นบทความ
ทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีคณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างพอเพียง 
 ๒.๓  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย และในส่วนของคณะจะจัดสื่อการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการ
สอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ ๓ มิติ เคร่ืองฉาย
สไลด์ เป็นต้น 
 ๒.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า
หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ี มีเจ้าหน้าที่ด้านโสต-
ทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
 
๓.  การบรหิารคณาจารย์ 
 ๓.๑  การรับอาจารย์ใหม ่

  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโท โดยได้รับวุฒิ
ระดับปริญญาตรี/โทในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการสอน มีทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรมจริยธรรม  

 
 ๓.๒  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะมี
การประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล
ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
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จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกําหนด 
 ๓.๓  การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
          สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นในบางรายวิชาจะเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนท้ังรายวิชาหรือวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอกมาบรรยายพิเศษเป็นครั้งคราว ทั้งนี้วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษนั้น จะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
๔.  การบรหิารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๔.๑  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรี และมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๔.๒  การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
  บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางทุกคนอย่างน้อย
คนละ ๖ ชั่วโมงต่อปี กรณีท่ีบุคลากรที่บรรจุในตําแหน่งนักวิจัย นอกจากจะทําหน้าท่ีสนับสนุนการวิจัย
แล้ว ยังต้องทําวิจัยร่วมกับคณาจารย์ด้วย 
 
๕.  การสนับสนุนและการใหคํ้าแนะนํานักศึกษา 
 ๕.๑  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

  คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้อง
ทําหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได ้
 ๕.๒  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคัมฉบับที่ ๙ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภัยต่อประชากรในประเทศ
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และต่อสังคมโดยรวม ดังน้ัน ตลาดแรงงานในหน่วยงานของภาครัฐ เกือบทุกหน่วย รวมถึงสถาบันด้าน
วิทยาศาสตร์ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนระดับท้องถ่ินจึงมีการขยายตัวรับ
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและมีความพร้อมในการรองรับ
มาตรการการค้าที่ใช้เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีโลกตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้  อย่างไรก็ตาม 
หลักสูตรจะทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมให้มากท่ีสุด 
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ป ี
๒๕๕๗ 

ป ี
๒๕๕๘ 

ป ี
๒๕๕๙ 

ป ี
๒๕๖๐ 

ป ี
๒๕๖๑ 

(๑) อาจารย์ประจาํหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ

 X X X X 



๓๙ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ป ี
๒๕๕๗ 

ป ี
๒๕๕๘ 

ป ี
๒๕๕๙ 

ป ี
๒๕๖๐ 

ป ี
๒๕๖๑ 

มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวชิา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน  กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

  X X X 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดา้นการจัดการเรียน
การสอน 

X X X X X 

(๙) อาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

 X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

  
X X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

  
  X 

รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องมีผลการดําเนินงาน (ข้อที่ ๑-๕) 
(ตัว) ในแต่ละปี 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี ๗ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๒ 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ท่ี ๑-๕) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิฯ 
๒๕๕๗ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี ๑ - ๕ และบรรลุเปา้หมายตัวบ่งชี้รวม  ๗ ตวั 
๒๕๕๘ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี ๑ - ๕ และบรรลุเปา้หมายตัวบ่งชี้รวม  ๙  ตัว 
๒๕๕๙ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี ๑ - ๕ และบรรลุเปา้หมายตัวบ่งชี้รวม  ๑๑ ตัว 

๒๕๖๐ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี ๑ - ๕ และบรรลุเปา้หมายตัวบ่งชี้รวม  ๑๑ ตัว 
๒๕๖๑ ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีบังคับ ตัวท่ี ๑ - ๕และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  ๑๒  ตัว 

 
 

หมวดที่ ๘  กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

๑) การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบ การสอบถามและตอบคําถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน 

๒) การประชุมคณาจารย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคําแนะนํา 
๓) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจใน

เนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 

๔) การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการนํากลยุทธ์การ
สอนไปใช ้

๕) จัดประชุมคณาจารย์เพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับแผนกลยุทธ์การสอน 
 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
๑) ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้
สื่อการสอน 

๒) ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 
๓) คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาผลวิเคราะห์การประเมินการสอนจากนักศึกษา 

เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง 



๔๑ 
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๔) ผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาร่วมกับผลการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาการสอนต่อไป 
 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

 ๒.๑ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและศิษย์เก่า  
 ๒.๒ ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย ์ 
 ๒.๓ ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
 ๒.๔ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 จากการรวบรวมข้อมูลจะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยจะดําเนินการทุกๆ ๔ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

 
๔. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรงุหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

๔.๑ นําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการของแต่ละรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

  ๔.๒ รวบรวมข้อมูลผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนของแต่ละรายวิชาจากการ
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

    ๔.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น เพื่อวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินการ เพื่อเสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข ๑ คําอธิบายรายวิชา 

 หมายเลข ๒ แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

หมายเลข ๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยไทยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๕  

 หมายเลข ๔ หนังสือวิพากษ์หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก 
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เอกสารแนบหมายเลข ๑ 
คําอธิบายรายวิชา 

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษา 
๑๑๐๐๑ 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. 

 
๑๑๐๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒                                                ๓ (๓-๐-๖) 
      English II 

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้
สื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 
๒๑๐๐๓ ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร ์                                          ๓ (๓-๐-๖) 
            English for Sciences 

 ทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน  โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
สารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนําเสนอเน้ือหาที่เก่ียวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on specific 
terminology relevant to Sciences which appears in printing materials and other 
informative media including inquiries and presentation of related contents applicable in 
sciences.  
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๒๑๐๐๔ การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชพี                                ๓ (๓-๐-๖) 
  English Listening and Speaking for Careers 

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานอาชีพ โดยใช้คําศัพท์และสํานวนท่ี
เก่ียวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

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

 
๒๑๐๐๕  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ                                 ๓ (๓-๐-๖) 
             English Reading for Careers 

  การอ่านเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ  กลวิธีและทักษะการอ่านประเภทต่างๆ รวมท้ัง
คําศัพท์และโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

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

 
๒๑๐๐๖  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ                                ๓ (๓-๐-๖) 
        English Writing for Careers 
            การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท  โดยการใช้ศัพท์และโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน
เฉพาะสาขาอาชีพ 

   Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to specific 
careers. 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
๒๑๐๐๗ มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ                                                 ๓ (๓-๐-๖) 
            Integrated Humanities 

 การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากษ์เก่ียวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติ
ต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกําหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ 
ความสําคัญของความรู้ท่ีมีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ จริยธรรมในชีวิตประจําวนัที่มีต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจําวัน 

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; 
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various forms of knowledge searching; ethics in daily life for oneself, others and the 
entire society; and practices of reasonable thinking in everyday life. 

 
๒๑๐๐๘ มนุษย์กับอารยธรรม                                                  ๓ (๓-๐-๖) 
            Humans and Civilization 

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต 

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. 

 
๒๑๐๐๙ มนุษย์กับวัฒนธรรม                                                   ๓ (๓-๐-๖) 
            Humans and Culture 

กําเนิดและการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์ ความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเมือง กฎหมาย 
เศรษฐกิจภูมิหลังสังคมไทย ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

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

 
๒๑๐๑๐ ศิลปะกับชีวิต                                                        ๓ (๓-๐-๖) 
        Art and Life 

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

Definition, types of art works, roles and duties of visual arts; design, music, 
drama; studies on beauty value, aesthetics, art impression, as well as analysis on 
relations; progress of Thai and international arts and their influence on present-day 
society’s lifestyle. 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
๒๑๐๑๑ สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ                                                ๓ (๓-๐-๖) 
            Integrated Social Sciences 

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

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. 

 
๒๑๐๑๒ จิตวิทยาในการดาํเนินชีวิตและการปรับตัว                                    ๓ (๓-๐-๖) 

  Psychology for Living and Adjustment 
การประยุกต์แนวคิดที่สําคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ ์บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้และเจต

คติในการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพ การ
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต การปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 
และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

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. 

 
๒๑๐๑๓ สถานการณ์โลกปัจจุบัน                                            ๓ (๓-๐-๖) 
            Contemporary World Affairs 

สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งภูมิปัญญาและเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ใน
ปัจจุบัน บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอํานาจและองค์กรระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหา
ภายในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศ 
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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. 

 
๒๑๐๑๔ สังคมและวัฒนธรรมไทย                                            ๓ (๓-๐-๖) 
            Thai Society and Culture 

 ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสําคัญ หน้าท่ีและ
บทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย 

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

 
๒๑๐๑๕ พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นํา                                 ๓ (๓-๐-๖) 
            Group Dynamics and Leadership 

ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่มแบบต่างๆ เทคนิควิธีการในการ
จัดกลุ่ม การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นําและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม การพัฒนา
ทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู ้

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

 
๒๑๐๑๖ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย                                           ๓ (๓-๐-๖) 
           General Principles of Law 

ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะทั่วไปของระบบกฎหมายที่สําคัญของ
โลก ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา และ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวัน 
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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 ์ 
๑๑๐๑๗ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                                           ๓ (๓-๐-๖) 
           Mathematics in Daily Life 

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล  หลักการนับ โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์เบ้ืองต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวที่เน้น
ตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

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. 

 
๑๑๐๑๘ วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจําวัน                              ๓ (๓-๐-๖) 
            Science in Daily Life 

 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญและมีส่วนเก่ียวข้องต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สําคัญที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย ์

Concept, basic philosophy, theory and scientific criteria. Evaluation of science and 
technology and its importance and involvement in urgent daily life. Impacts of science 
and technology on economic, society and environment. The study on important issue 
relating existing condition. Including ethical and virtue in human being. 

 
๑๑๐๑๙  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                               ๓ (๒-๒-๕) 
        Information and Communication Technology 
            ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูล
และระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัย
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คุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
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. 

 
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทั่วไป 
๑๒๐๐๑ แคลคูลัส ๑                           ๓ (๓-๐-๖)       
       Calculus I                                                                                        

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์ของอนุพันธ์  สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก  ดิฟเฟอเรน
เชียลและแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์  ทฤษฎีของโรลและทฤษฎีค่ากลาง  การหาค่าสูงสุด-ต่ําสุด และการ
ทดสอบ  การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์  โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ําสุด  อินทิกรัลไม่จํากัดเขต  
เทคนิคการอินทิเกรต   การอินทิเกรตทีละส่วน  การอินทิเกรตฟังก์ชนัตรีโกณมิติ   และการอินทิเกรตโดย
การทําเป็นเศษส่วนย่อย  การประยุกต์อินทิกรัลไม่จํากัดเขต   

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

 
๑๒๐๐๒ แคลคูลัส ๒                                                                               ๓ (๓-๐-๖)

Calculus II 
สมการดีกรีสอง  การย้ายแกนและหมุนแกนพิกัด  อินทิกรัลจํากัดเขต  และทฤษฎีพื้นฐานของ

แคลคูลัส  การประยุกต์ของอินทิกรัลจํากัดเขต  การหาพื้นที่  ปริมาตร  ความยาวของส่วนโค้ง  พื้นที่ผิว  
ระบบพิกัดเชิงข้ัว  การหาพื้นที่  ความยาวส่วนโค้งและพื้นท่ีผิวเม่ือเส้นโค้งถูกกําหนดโดยสมการเชิงข้ัว  
การประมาณค่าอินทิกรัล  แบบที่กําหนดค่าไม่ได้  และกฎของโลปิตาล  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ  ลําดับและ
อนุกรม  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย 
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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. 

 
๑๒๐๐๓ เคมี ๑                                                                                      ๓ (๓-๐-๖)                       
            Chemistry I 

ปริมาณสารสัมพันธ์   โครงสร้างของอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  แก๊ส  ของเหลว  ของแข็ง  
สารละลาย อุณหพลศาสตร์  และจลนศาสตร์เคมี 

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

 
๑๒๐๐๔ เคมี ๒                             ๓ (๓-๐-๖)       

Chemistry II 
สมดุลเคมี กรด-เบส  สมดุลกรดและเบส  สมดุลการละลาย  การเกิดสารเชิงซ้อน  ปฏิกิริยารี

ดอกซ์  เคมีไฟฟ้า  ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน  เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น  สารชีวโมเลกุล เคมี
นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

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

 
๑๒๐๐๕ ปฏิบัติการเคมี ๑                                     ๓ (๓-๐-๖) 
  Chemistry Laboratory I 
  ปฏิบัติการเคมีท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ๑๒๐๐๓ เคมี ๑  และ ๑๒๐๐๔ เคมี ๒ 
            Chemistry experiments related to 12003 Chemistry I and 12004 Chemistry II. 
 
 
 



๕๑ 
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๑๒๐๐๖ ชวีวิทยาท่ัวไป ๑                                                                           ๓ (๓-๐-๖) 
  General Biology I 

หลักพื้นฐานทางชีววิทยาด้านเคมีของชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์  เซลล์
และเมแทบอลิซึม  พันธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช  

Basic biological concepts in chemistry of life. Scientific method. Cell and 
metabolism. Genetics. Structures and functions of plant. 

 
๑๒๐๐๗ ชวีวิทยาท่ัวไป ๒                                                                           ๓ (๓-๐-๖) 
  General Biology II      

หลักพื้นฐานทางชีววิทยาด้านหลักอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิวัฒนาการ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยา และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

Basic biological concepts in principles of taxonomy. Biodiversity. Evolution. 
Structure and function of animal. Ecology and behavior of life.  
๑๒๐๐๘ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑                                                               ๑ (๐-๓-๐) 
  General Biology Laboratory I  
            ปฏิบัติการทางชีววทิยาที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา ๑๒๐๐๖ ชวีวิทยาทั่วไป ๑ และ   ๑๒๐๐๗ 
ชีววิทยาท่ัวไป ๒ 
             Biological experiments related to 12006 Biology I and 12007 Biology II. 
 
 ๑๒๐๐๙ ฟสิิกส์ท่ัวไป                                                                                ๓ (๓-๐-๖)   

Introductory  General Physics          
 โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนท่ีของวัตถุงานและ

พลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่นคลื่นกล
และคลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน สมบัตเิชิงความร้อนของสสาร กฎข้อท่ีหน่ึงและกฎข้อที่สองของอุณ
หพลศาสตร ์

  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. 

 
 
 



๕๒ 
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๑๒๐๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                          ๑ (๐-๓-๐) 
  General Physics Laboratory   
  ปฏิบัติการในเร่ืองเก่ียวกับเนื้อหาวิชา ๑๒๐๐๙ ฟิสิกส์ทั่วไป 
  Physics experiments related to 12009 General Physics Laboratory. 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะด้าน 
๑๒๐๑๑ เคมีอินทรีย์ทั่วไป                                  ๒ (๓-๐-๖) 
           Basic Organic Chemistry 
          พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจําแนกประเภทตามหมู่ฟังก์ชัน การเรียกชื่อ 
สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย ์สารชีวโมเลกุลเบ้ืองต้น 

Chemical bonding in organic compounds. Stereochemistry. Classification by 
functional group. Nomenclature. Physical properties and chemical reactions of organic 
compounds. Basic of biomolecules. 
 
๑๒๐๑๒ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป                                 ๑ (๐-๓-๐) 
           Basic Organic Chemistry Laboratory 

เทคนิคเบ้ืองต้นของปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การตกผลึก การหาจุดเดือด การกลั่น การสกัด 
และโครมาโทกราฟ ีการตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันนัลของสารอินทรีย ์

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

 
๑๒๐๑๓ ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                         ๒ (๒-๐-๔)   
          Fundamental  Biochemistry 

 ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะ โครงสร้าง และหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีว
โมเลกุล เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุม กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน  

 Basic knowledge of biochemistry. Characteristics, structure and function of 
biomolecules. Enzymes and metabolisms of biomolecules. Integration metabolism and 
its regulation, nucleic acid and protein synthesis. 

 
 
 



๕๓ 
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๑๒๐๑๔ ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                                                               ๑ (๐-๓-๐) 
          Fundamental  Biochemistry Laboratory 
          ปฏิบัติการในเร่ืองเก่ียวกับเนื้อหาวิชา ๑๒๐๑๓ ชวีเคมีพื้นฐาน                                       
          Fundamental biochemistry experiments related to 12013 Fundamental  
Biochemistry Laboratory. 
 
๑๒๐๑๕ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                           ๓ (๓-๐-๖) 
            Fundamental Human Anatomy 
           กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ เซลล์และเน้ือเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของ
อวัยวะต่างๆ รูปร่าง ลักษณะ ตําแหน่งและหน้าท่ีการทํางานของอวัยวะในระบบโครงร่าง ระบบห่อหุ้มร่างกาย 
ระบบกล้ามเน้ือ และระบบประสาท 
            Anatomy and physiology of human. Cell and tissue.  Structure and function of 
each organ. Characteristic, location and function of skeleton and skeleton bone system, 
integumentary system, muscular system and nervous system. 
 
๑๒๐๑๖ จุลชวีวิทยาในงานสาธารณสุข                                              ๒ (๒-๐-๔) 
            Public Health Microbiology 
          ชนิด รูปร่าง ลักษณะ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การดํารงชีวิต และอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ 
วิธีบ่งชี้ชนิดจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนและสิ่งแวดล้อมจุลินทรีย์ที่ก่อโรคกับ
มนุษย์ โดยเฉพาะโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ระบบภูมิคุ้มกันและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
 Type, shape, characteristics, reproduction, development, living and taxonomy of 
microbiology. Microbiology identification. Relationship between microbiology with living 
thing and environment. Pathogenesis of disease in human especially in public health 
concerns. Immune system and immune stimulation. 
 
๑๒๐๑๗ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในงานสาธารณสุข                                   ๑ (๐-๓-๐)                 

Public Health Microbiology Laboratory 
  Public Health Microbiology experiments related to 12016 Public Health 

Microbiology 
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 
๑๓๑๐๑ นิเวศวิทยา                   ๓ (๓-๐-๖) 
          Ecology 

           หลักการ ทฤษฏีและแนวคิดทางนิเวศวิทยา หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศ  บทบาทและความสําคัญของ
นิเวศวิทยาในการวางแผน พัฒนาด้านต่าง ๆ และการประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ในการศึกษา
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  
            Principles, theories and concepts on ecology. Functions and relationships 
between ecosystem and environment. Impact of environmental changes on ecosystems. 
Roles and importance of ecology in terms of solving environmental problems. 
 
๒๓๑๐๒ อนามัยสิ่งแวดล้อม                  ๓ (๓-๐-๖) 
          Environmental Health 

 แนวคิดพื้นฐานของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ปัจจัย
ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงองค์ประกอบของงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม   

   Basic concepts of environmental health. Relationship of the environment and 
human health. Physical, chemical, biological, and social factors affecting health. 
Elements of environmental health. 

 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
  ๓๓๒๐๑ การจัดการมูลฝอย                                                                       ๓ (๓-๐-๖) 
             Solid Waste Management 
          หลักการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แหล่งกําเนิด ลักษณะสมบัติ องค์ประกอบ การลดที่
แหล่งกําเนิด การเก็บขน การเคลื่อนย้าย การนํากลับมาใช้ใหม่ การบําบัดและกําจัด เทคโนโลยีการ
จัดการ นโยบาย กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
          Principles of solid waste management. Sources, characteristic, and composition 
of solid waste. Waste reduction at source. Collection, transportation, recycling, and 
treatment and disposal. Waste management technologies. Relevant policies and laws 
and regulations.  
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 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ๒๓๓๐๑ การสาธารณสุขเบื้องต้น                     ๓ (๓-๐-๖) 
             Introduction to Public Health 

แนวคิด ทฤษฎีด้านสาธารณสุข วิวัฒนาการของแนวคิดตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงแนวคิดร่วมสมัย 
แนวคิดด้านสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมป้องกัน รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ   ปัจจัยเหตุแห่ง
ปัญหาและองค์ประกอบต่างๆ ในด้านสาธารณสุข 

Concepts, theoretical of public health, evolution of the concept from the 
beginning to the contemporary concept. Primary health care concept, health promotion 
and prevention, curation and rehabilitation, cause of the problem and the elements in 
public health. 
 
 ๓๓๓๐๒ วิทยาการระบาด                    ๓ (๓-๐-๖) 
             Epidemiology 

แนวคิดและหลักการทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข  เนื้อหาเก่ียวข้องกับตัวกําหนดสําคัญ
ที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข อุบัติการณ์ของโรค การกระจายและสาเหตุของการเกิดโรค นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสอบสวนการระบาดและการเฝ้าระวังในงานสาธารณสุขจากกรณีศึกษา
ที่เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริง  

This course introduces the concepts and principles of epidemiology in public 
health. Topics include the determinants of major public health problems , the disease 
occurrence, the distribution and etiology of disease. Students develop applied 
epidemiology competencies in public health surveillance and outbreak investigation 
using case studies where they apply their knowledge and skills to solve real life public 
health problems 

 
๓๓๓๐๓ พษิวิทยา                    ๓ (๓-๐-๖) 
           Toxicology  
             ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตงานด้านพิษวิทยา ประเภท แหล่งกําเนิด และช่องทางการได้รับ
สัมผัสสารพิษเข้าสู่ร่างกาย การดูดซึม การแพร่กระจาย การเปลี่ยนโครงสร้างและการกําจัดสารพิษออก
จากร่างกาย กลไกการเกิดพิษของสารเคมี การตอบสนองของร่างกายต่อสารพิษ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสารที่ได้รับกับการตอบสนองของร่างกาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ 
           Definition, importance, and scope of toxicology. Categories and sources of toxic 
substances. Routes of exposure. Absorption, distribution, transformation of xenobiotic in 



๕๖ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

human body, and excretion. Mechanism of toxicity. Response of human body to 
xenobiotic. Relationships of dose and response. Factors affecting toxicity. 
 

  ๓๓๓๐๔  หลักการควบคุมมลพิษอากาศ                                                     ๓ (๓-๐-๖) 
             Principle of Air Pollution Control 
 ลักษณะและแหล่งกําเนิดของมลพิษอากาศ มลพิษท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ประเภท
อุตสาหกรรมและมลพิษอากาศที่อาจเกิดข้ึน สถานการณ์และผลกระทบมลพิษอากาศต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม หลักการเบื้องต้นและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบําบัดมลพิษอากาศ หลักการเก็บและวิเคราะห์
มลพิษอากาศ การตรวจวัดมลพิษจากอุตสาหกรรม การตรวจวัดมลพิษอากาศในบรรยากาศและในสถาน
ประกอบการ กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 Types and soures of air pollution, pollution from various fuels, types of 
industries and air pollution occurrence, situations and effects of air pollution to human 
health and environment. Introduction of principles and air pollution control 
equipments. Principles of sampling and analysis of air pollutants, measurement of air 
pollutants from industries, ambient, and in the work place. Related law and regulation. 
 
๓๓๓๐๕ การประปาและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา                     ๓ (๓-๐-๖) 
           Water Supply and Water Treatment 
           ความสําคัญและความต้องการนํ้าใช้ทางสาธารณสุข วัฏจักรของนํ้า น้ําจากบรรยากาศ น้ําใต้ดิน 
น้ําผิวดิน และคุณลักษณะของน้ํา ระบบการปรับปรุงคุณภาพนํ้าด้วยวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี การ
สร้างและรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื้อโรค  มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มน้ําใช้ การ
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อการอุตสาหกรรมและระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ําข้ันสูง 
           Significance and demand of water supply in public health. Water cycle. 
Precipitation, ground water, surface water and water characteristic. Water treatment 
system by physical and chemical method. Coagulation and flocculation, sedimentation, 
filtration and disinfection. Standard criteria of drinking water and tap water quality. 
Water treatment for industrial and advanced water treatment system. 
 
๓๓๓๐๖ การจัดการพาหะนําโรค                     ๓ (๓-๐-๖) 
            Pest Management 
           พาหะนําโรคท่ีมีความสําคัญทางด้านสาธารณสุข ลักษณะรูปร่าง วงจรชีวิต แหล่งเพาะพันธุ์และที่พัก
อาศัย โรคและการนําโรค วิธีการสํารวจและประเมินประชากรพาหะนําโรค การป้องกัน ควบคุมและการ
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กําจัดพาหะนําโรค โดยนําหลักการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานมาประยุกต์ใช้ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการประกอบธุรกิจเพื่อใช้รับจ้างกําจัดพาหะนําโรค 

Important pest in public health, morphology, life cycle, breeding area and 
habitats, disease and disease carriers. Survey method and pest population assessment. 
Prevention, control and eradication of pest by application of integrated pest 
management principle. Laws related to pest control business. 
 
๓๓๓๐๗ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร                      ๓ (๓-๐-๖) 
           Food Sanitation and Food Safety 
          ความสําคัญและหลักการสุขาภิบาลอาหาร โรคและโทษท่ีเกิดจากอาหาร กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การสุขาภิบาลอาหาร การสืบสวนสอบสวนโรค การควบคุมป้องกันอาหารให้สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัยของคน การป้องกันการปนเป้ือนจากเชื้อโรคและสารอันตรายต่างๆ ตั้งแต่แหล่งผลิต กระบวนการ
ขนส่ง การสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ผลิตสะสม ปรุง ประกอบและจําหน่ายอาหาร การสุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์ 
ตลาดสด ร้านจําหน่ายอาหาร โรงอาหาร แผงลอย และการสุขาภิบาลโรงงานผลิตอาหารต่างๆ ได้แก่ อาหาร
กระป๋อง อาหารนมและผลิตภัณฑ์นมฯลฯ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังทางด้าน
สุขาภิบาลอาหาร การจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตและจําหน่ายอาหาร มาตรฐานและ
มาตรการในการจัดสถานที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการผลิตอาหาร มาตรฐาน GMP และ HACCP 
           Importance and principles of food sanitation. Foodborne disease and toxicity. 
Laws related to food sanitation. Disease investigation. Prevention and control of food 
hygiene for human health. Prevention of disease contamination and other hazard 
materials from production sources, transport process, sanitation in the production 
facilities and distribution; sanitation of slaughter, fresh market, food store, cafeteria, stalls 
and sanitation of food processing factories including cannery, milk and dairy products, 
etc. Sample collection and analysis for monitoring of food sanitation; management of 
waste generated from the production and distribution. Standards and measures for 
physical location management and environment in food production. Standard of GMP 
and HACCP. 
 
๔๓๓๐๘ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                    ๓ (๓-๐-๖) 
            Environment and Health Impact Assessment 

              การคาดการณ์ การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ การจําแนกปัจจัยคุกคาม 
การศึกษากระบวนการและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับต่างๆ ตั้งแต่ข้ันตอนการกลั่นกรอง
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โครงการ การกําหนดขอบเขตการศึกษา การประเมินผลกระทบ การกําหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ รวมถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
  Extrapolation and assessment of environmental and health impacts. 
Characterization of health determinants. Study of process of health impacts assessment 
in various levels from screening, scoping, and assessment processes. Setting of 
environmental and health impacts prevention and mitigation measures and monitoring 
program. Public participation process in environmental and health impacts assessment. 
 
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๓๓๔๐๑ กฎหมายสาธารณสุข ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม                   ๓ (๓-๐-๖) 
          Public Health, Safety and Environmental Laws and Regulations 

           การแบ่งส่วนราชการและนโยบายการกระจายอํานาจ  หลักการและเจตนารมณ์ในการออก
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณสุข ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการกํากับให้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจํากัดในการปฏิบัติ  เน้ือหาครอบคลุมกฎหมายเก่ียวกับสาธารณสุข  ความ
ปลอดภัย แรงงานและสิ่งแวดล้อม 
          Introduction to the government organization and decentralization policy. 
Legislation and regulation principles, including the enforcement and the limitations. This 
course covers Thai laws and regulations for public health, safety and environment. 
Topics include Public health Acts, Safety Acts, Labor Acts and Environmental Acts. 
 
 กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม 
 ๔๓๕๐๑ จริยธรรมสําหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม                    ๑ (๑-๐-๓)  
             Professional Ethics in Environmental Health 
            หลักจริยธรรม การใช้ความรู้ตามหลักจริยธรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน การ
แก้ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การอภิปรายและการทดสอบ กรณีศึกษา  

Principles of ethics. Uses of environmental health ethics in everyday life. 
Environmental health problem solving and sustainable development. Corporate social 
responsibility (CSR) and environmental management. Discussion and test. Case studies. 
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๔๓๕๐๒ โครงงานพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                 ๒ (๒-๐-๔) 
            Special Projects in Environmental Health 
           ทําวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ใน
ภาควิชา 

            Do research on topics of interest in environmental health under the supervision 
of departmental lecturer. 
 
วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
๓๓๖๐๑ เทคโนโลยีการบาํบดันํ้าเสีย                                                              ๓ (๓-๐-๖) 
            Wastewater Treatment Technology            

 แหล่งกําเนิด ประเภท และคุณลักษณะของน้ําเสีย ผลกระทบของนํ้าเสียต่อสุขภาพอนามัย 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียในระดับชุมชนและระดับอุตสาหกรรม การ
ออกแบบการควบคุมและการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
 Source, type and wastewater characteristics. Impact of wastewater on health, 
community and environment. Technology of wastewater in community and industry. 
Design, control and operation of wastewater. Effluent standard and related legislation. 
 
๓๓๖๐๒ การวิเคราะห์คุณภาพนํ้าและน้ําเสีย                   ๓ (๒-๓-๔) 
            Water and Wastewater Analysis 
 หลักการและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและนํ้าเสียทางกายภาพ เคมีและ ศึกษา
พารามิเตอร์ความขุ่น สี ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความเป็นด่าง ค่าความกระด้าง ของแข็ง คลอไรด์ เหล็กดี
โอ บีโอดี ซีโอดี นํ้ามันและไขมัน แอมโมเนีย ไนโตรเจน ไนเตรต-ไนโตรเจน โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอี
โคไล มีการปฏิบัติการท้ังในและนอกสถานที ่
 Principle and method for the analysis of water and wastewater in terms of 
physical, chemical and biological. Determination in turbidity, color, pH, alkalinity, 
hardness, solids, chloride, iron, DO, BOD, COD, oil and grease, ammonia, nitrogen, 
nitrate-nitrogen, chloliform bacteria and E-coil. Laboratory and field studies. 
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  ๔๓๖๐๓ การจัดการของเสียอันตราย                                                         ๓ (๓-๐-๖) 
             Hazardous Waste Management 

 แหล่งกําเนิด ชนิด ปริมาณ และลักษณะของของเสียอันตรายในชุมชน เกษตรกรรม สถาน
บริการ และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การรวบรวม 
จัดเก็บ การขนส่ง การกําจัด การนํากลับมาใช้ใหม่ของของเสียอันตราย กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

Sources, categories, quantities, and characteristic of hazardous wastes from 
community, agricultural activities, service sectors, and various types of industry. Impacts 
of hazardous wastes on the environment and human health. Collection, storage, 
transportation, disposal, and recycling of hazardous wastes. Relevant laws and 
regulations. 
 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 
๓๔๐๐๑ อนามัยครอบครัว                              ๓ (๓-๐-๖)                            

Family Health           
           ประวัติการอนามัยแม่และเด็ก แนวคิดเก่ียวกับครอบครัว การวางแผนครอบครัว การดูแล
อนามัยแม่และเด็ก พัฒนาการของเด็ก ปัญหาสุขภาพและสวัสดิภาพในครอบครัว การดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โภชนาการในครอบครัว กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัว  
            History of maternal and child health, the concept of family, family planning, 
maternal and child health care, child development, family health problems and safety, 
basic health care, health promotion and nutrition in the family, family law. 
 
๓๔๐๐๒ การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม                              ๓ (๓-๐-๖)                              

Holistic Health Development 
ศึกษาการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิต 

องค์ประกอบของสุขภาพที่ดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
จิตใจ และอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการทําความเข้าใจตนเอง 
การดําเนินชีวิตอย่างบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และข้อมูลการตรวจสุขภาพทั่วไปและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

Study on holistic knowledge on heath development for good life quality both 
physical and mental health care promotion. Composition of wellness, factors affecting 
health, integrated health care, nutrition, immunity strengthening, sanitation, competent 
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reinforcement of physical activities to empower the smart personality and the smart 
mind. To facilitate healthy and balanced emotional development, preventing and 
solving problems on mental health. Practice in mindfulness, meditation and self-
understanding. Definition of wellness by WHO. Information on general health check up 
and physical fitness test.  

 
๓๔๐๐๓ มาตรฐานสากลและระบบการจัดการ                             ๓ (๓-๐-๖)                                          

International Standard and Management System 
หลักการเบ้ืองต้นของระบบประกันคุณภาพสากล เช่น ระบบการบริหารงานคุณภาพตาม

มาตรฐาน มอก. (ISO 9000) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) มาตรฐานและข้อกําหนดท่ัวไปว่า
ด้วยความสามารถในห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ (ISO/IEC 17025) มาตรฐานความ
ปลอดภัยและชีวอนามัย (มอก. 18000) และระบบคุณภาพอ่ืนๆ  

Introduction to International Quality Assurance System for example quality 
manangement system (ISO 9000), environmental management standard (ISO 14000), 
general requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 
17025), cccupational health and safety management system standards (OHSAS 18000) 
and other quality assurance system.  

 
๓๔๐๐๔ การเตรียมความพร้อมและการโต้ตอบภัยพิบัต ิ                                  ๓ (๓-๐-๖) 
           Disaster Preparedness and Response               

เนื้อหาครอบคลุมการจัดการภัยพิบัติท้ัง 4 ด้าน คือ การบรรเทาภัย การเตรียมความพร้อม การ
โต้ตอบ และการฟื้นฟูสภาพ โดยอธิบายถึงการดําเนินการในระดับชาติ พร้อมทั้งบทบาทหน้าท่ีของ
หน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ระบบการบังคับบัญชาเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การประยุกต์งานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  เทคโนโลยีด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในการเตรียมความพร้อมและการโต้ตอบภัยพิบัติ โดยเน้นประเด็น น้ําดื่ม ส้วม อาหาร มูลฝอย 
รวมทั้งการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  กรณีศึกษา การจัดการภัยพิบัติที่
เกิดข้ึนในอดีต 

This course provides  introduction to disaster management in 4 phrases 
:mitigation, preparedness, response and recovery. National organizations, their roles and 
responsibilities, and related laws, including incident command system will be explored. 
The course concentrates in application of environmental health and safety to public 
health emergency management. Environmental health technology in preparedness and 
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response phrases will be emphasized on drinking water, toilet, food safety, solid waste 
as well as prevention and control of diseases and hazards in public health emergency. 
Case studies in disaster management will be included. 

 
 ๓๔๐๐๕ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข                                ๓ (๓-๐-๖)             

Geographic Information System in Public Health          
          แนะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุขแนวคิดในการใช้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ
ข้อมูลเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์พื้นท่ี โครงสร้างและแหล่งข้อมูลประเภทของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (จีไอเอส) การประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข และประเมินความเส่ียงปัญหาสุขภาพในชุมชน
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรฝ์ึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

     Introduction of geographic information system in public health. Concept 
application of GIS basic knowledge and area analysis. Structure and data source. GIS 
data type. Application of GIS public health work. Health risk evaluation in community 
by GIS. Practice of GIS software. 

 
๓๔๐๐๖ การสื่อสารความเสี่ยง                                                                      ๓ (๓-๐-๖)     
            Risk Communication    

ทฤษฎีและแนวคิดที่สําคัญของการสื่อสารความเสี่ยง รวมถึงการประยุกต์วิธีการต่างๆในการเก็บ
รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในประเด็นทางด้านสาธารณสุขให้กับบุคคลและ
ชุมชน  โดยให้ความสําคัญกับการรับรู้ความเสี่ยงและการวางแผนการสื่อสารที่สอดคล้องกับสิ่งคุกคาม
สุขภาพเพื่อนํามาสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติ  แนวทางการสื่อสาร 
รวมถึงการจูงใจ การพูดในท่ีสาธารณะ การสนทนากลุ่มย่อย การฝึกอบรมและการพัฒนา การสื่อสารใน
องค์กร การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารและรณรงค์ การเผยแพร่ และแนวทางอ่ืนๆในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

This course covers key concepts of risk communication theory as well as their 
practical application to the collection and sharing of information in support of individual 
and community decision-making about public health issues. While addressing how 
people perceive risk, it explores how to create communication plans related to either 
possible or actual hazards and communicate effectively about risk, with an emphasis on 
preparing for response when a crisis occurs.  Communication approaches include 
persuasion, public speaking, small group, training and development, organizational 
communication, health communication, communication and campaigns, diffusion and 
other relevant issues. 
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๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
๔๕๐๐๑ ฝึกภาคสนามโปรแกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม                               ไม่นับหน่วยกิต 
          Field Practice in Environmental Health 
          การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
           The opportunity of student to obtain practice experience in environmental 
health issues. 
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เอกสารแนบหมายเลข ๒ 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 

�  ความรับผิดชอบหลัก        � ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 

๓. ทักษะ
ทางปญัญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑  �  � 

   �    �  �  � 
   �  � 

๑๑๐๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ �  � 
   �    �  �  � 

   �  � 

๒๑๐๐๓ ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร ์ �  � 
   �    �  �  � 

  � �  � 

๒๑๐๐๔ การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  �  � 
   �    �  �  � 

  � �  � 

๒๑๐๐๕  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ �  � 
   �    �  �  � 

  � �  � 

๒๑๐๐๖  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ �  � 
   �    �  �  � 

  � �  � 
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รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 

๓. ทักษะ
ทางปญัญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
     กลุ่มวิชาภาษามนุษยศาสตร์ 
๒๑๐๐๗ มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ �  �    �    �  �  �     � � 

๒๑๐๐๘ มนุษย์กับอารยธรรม �  �    �    �  �  �     � � 

๒๑๐๐๙ มนุษย์กับวัฒนธรรม    �  �    �    �  �  �     � � 

๒๑๐๑๐ ศิลปะกับชีวิต   �  �    �    �  �  �     � � 

     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
๒๑๐๑๑ สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ �  � 

   �    �  � � � 
  �  � 

 

๒๑๐๑๒ จิตวิทยาในการดาํเนินชีวิตและ         
การปรับตัว 

�  � 

  

 �    �  � � � 

 

 �  � 

 

๒๑๐๑๓ สถานการณ์โลกปัจจุบัน �  � 
   �  �  �  � � � 

  �  � 
 

๒๑๐๑๔ สังคมและวัฒนธรรมไทย �  � 
   �  �  �  � � � 

  �  � 
 

๒๑๐๑๕ พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นํา � � � 
   �    �  � � � 

  �  � 
 

๒๑๐๑๖ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย � � � 
   �  �  �  � � � 

  �  � 
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รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 

๓. ทักษะ
ทางปญัญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑๑๐๑๗ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน �  � 

  �   
� �       

�  �   

๑๑๐๑๘ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน �  � 
  �   

� �       
�  �   

๑๑๐๑๙ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร � �     �  � � � � � �   
� � � �  

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
๒.๑ วิชาพื้นฐาน                                                                                                                                                                                     
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 

๑๒๐๐๑ แคลคูลัส ๑  �  �   �  �   �       �   � 

๑๒๐๐๒ แคลคูลัส ๒  �  �   �  �   �       �   � 
๑๒๐๐๓ เคมี ๑ �  �   �     �    �   �   � 

๑๒๐๐๔ เคมี ๒   �  �   �     �    �   �   � 
๑๒๐๐๕ ปฏิบัติการเคมี ๑ �  �  � �  �   � � � � � � � �   � 
๑๒๐๐๖ ชวีวิทยาทั่วไป ๑ �  �   �     �    �   �   � 
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รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 

๓. ทักษะ
ทางปญัญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๒๐๐๗ ชวีวิทยาทั่วไป ๒ �  �   �     �    �   �   � 

๑๒๐๐๘ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑ �  �  � �  �   � � � � � � � �   � 

๑๒๐๐๙ ฟิสิกส์ทั่วไป  �  �   �     �    �   �   � 

๑๒๐๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป �  �  � �  �   � � � � � � � �   � 

    ๒.๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน 
๑๒๐๑๑ เคมีอินทรีย์ทั่วไป � �     � O O O O  � O O  O   O � 

๑๒๐๑๒ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป � �     � O O O O  � O O  O   O � 

๑๒๐๑๓ ชวีเคมีพื้นฐาน                                                                  � �     � O O O O  � O O  O   O � 

๑๒๐๑๔ ปฏิบัติการชีวเคมี                                                              � �     � O O O O  � O O  O   O � 

๑๒๐๑๕ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา � �     � O O O O  � O O  O   O � 

๑๒๐๑๖ จุลชวีวิทยาในงานสาธารณสุข  � �     � O O O O  � O O  O   O � 

๑๒๐๑๗ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในงาน
สาธารณสุข 

� �     � O O O O  � O O  O   O � 
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รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 

๓. ทักษะ
ทางปญัญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๒ วิชาเฉพาะดา้นบังคับ                                                                                                                                                                              

๑๓๑๐๑ นิเวศวิทยา � �    �  O O O O O � O O   O O O � 

๒๓๑๐๒ อนามัยสิ่งแวดล้อม � �    �  O O O O O � O O   O O O � 

๓๓๒๐๑ การจัดการมูลฝอย                                                           � �    �  O O O O O � O O O O O O O � 

๒๓๓๐๑ การสาธารณสุขเบื้องต้น � �    �  O O O O O � O O   O O O � 

๓๓๓๐๒ วิทยาการระบาด � �     � O O O O  � O O  O O O O � 

๓๓๓๐๓ พษิวิทยา � �     � O O O O  � O O  O O O O � 

๓๓๓๐๔  หลักการควบคุมมลพิษอากาศ � �     � O O O O  � O O    O O � 

๓๓๓๐๕ การประปาและการปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา 

� �     � O O O O  � O O    O O � 

๓๓๓๐๖ การจัดการพาหะนําโรค � �     � O O O O  � O O    O O � 

๓๓๓๐๗ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของ
อาหาร 

� �      O O O O  � O O    O O � 
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รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 

๓. ทักษะ
ทางปญัญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๔๓๓๐๘ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

� � O O O �  O O � � � � O O   O O O � 

๓๓๔๐๑ กฎหมายสาธารณสุข ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม 

� ����   
 

�  O � O O O � O O   O O O � 

๔๓๕๐๑ จริยธรรมสาํหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม � ���� ���� O O                 

๔๓๕๐๒ โครงงานพิเศษดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม                                   � ���� ���� O O ����  O O ���� ���� ���� ���� O O  ���� ���� ���� ���� ���� 

๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน                                                                                                                                
๓๓๖๐๑ เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย                                             ���� ����    

����  O O O O O ���� O O  O O O O ���� 
๓๓๖๐๒ การวิเคราะห์คุณภาพน้ําและน้ําเสีย ���� ����    

����  O O O O O ���� O O  O O O O ���� 
๔๓๖๐๓ การจัดการของเสียอันตราย                                              ���� ����    

����  O O O O O ���� O O  O O O O ���� 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 
๓๔๐๐๑ อนามัยครอบครัว ���� ����     

���� O O O O  ���� O O    O O ���� 
๓๔๐๐๒ การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม     ���� ����     

���� O O O O  ���� O O    O O ���� 



๗๐ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ 

๓. ทักษะ
ทางปญัญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓๔๐๐๓ มาตรฐานสากลและระบบการจัดการ    ���� ����    

����  O O O O O ���� O O   O O O ���� 
๓๔๐๐๔ การเตรียมความพรอ้มและการโต้ตอบ
ภัยพิบัต ิ ���� ����   

 
 ���� O O O O  ���� O O    O O ���� 

๓๔๐๐๕ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงาน
สาธารณสุข ���� ����   

 
 ���� O O ���� O  ���� O O    O ���� ���� 

๓๔๐๐๖ การสื่อสารความเสี่ยง                                                 ���� ����     ���� O O O O  ���� O O    O O ���� 
๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
๔๕๐๐๑ ฝึกภาคสนามโปรแกรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม        ���� ����    �  O O O O O � O O �  � O O � 



๗๑ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน ดังนี ้
๑. คุณธรรม จริยธรรม  

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

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

ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 

๒. ความรู้ 
(๑) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษ
สิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     การจัดการ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม  

(๒) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และสามารถนํามา บูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

(๓) มีความรอบรู้และสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้า
ทางวิชาการในสาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(๔) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกําหนดทาง
วิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
(๑) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและ

ประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(๒) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เ กี่ยวข้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
(๒) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิก

กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและ

จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(๔) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

สร้างสรรค์กับบุคคลอื่น 



๗๒ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(๒) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

(๔)สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสม  
(๕) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสม 
 



๗๓ 

 

ตัวอยา่ง มคอ.-๒ วท.บ. อนามัยสิง่แวดล้อม       สมาคมสถาบันอดุมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย         ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

เอกสารแนบหมายเลข ๓ 
 

ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยส่ิงแวดล้อมไทยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

------------------------------------------ 
 
 
 

เอกสารแนบหมายเลข ๔ 
 

หนังสอืวิพากษ์หลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก 
 

------------------------------------------ 
 

 
 
 


