
 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม_จัดทาํโดย สอสท. 

(ร่าง) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 255X 

 
 

๑.  ช่ือสาขา/สาขาวิชา 
ช่ือสาขา สิ่งแวดลอ้ม 
ช่ือสาขาวิชา  

(๑) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม 
(๒) อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
(๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

๒.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
๒.๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ภาษาไทย :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) 

    วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)  

     B.S. or B.Sc. (Environmental Science and Technology)  
 

๒.๒  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ภาษาไทย :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอ้ม) 

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

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

๒.๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม) 

วท.บ. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental and Natural Resource Management) 

          B.S. or B.Sc. (Environmental and Natural Resource Management) 
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๒

 
หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมจะเน้นองค์ความรู้เป็นหลัก ส่วนชื่อ

ปริญญาอาจแตกต่างกันในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตามวิชาการและวิชาชีพ และเมื่อมีผลการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อมฉบับน้ี ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 
๓.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หมายถึงสาขาวิชาที่มีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยี และนิเวศวิทยา ในลักษณะที่เป็นพหุวิทยาการเพื่อนําไปใช้ในการแก้ไข 
ป้องกัน และการจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนําความรู้น้ัน ๆ ไปใช้ประโยชน์ รวมถึง
การศึกษาทางด้านอื่น ๆ  ทั้งน้ีเพ่ือให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ  ทั้งในสถานประกอบการหรือชุมชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทํางานที่เก่ียวข้องอื่น ๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  รวมถึงมีพ้ืน
ฐานความรู้อย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนได้ 

 
๓.๒ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึงสาขาท่ีมีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน สาธารณสุข 

พ้ืนฐาน พิษวิทยา มลพิษสิ่งแวดล้อม และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในลักษณะบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผนและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนางานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้าน
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

 
๓.๓ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึงสาขาวิชาที่มีการศึกษา

ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในลักษณะบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กับการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปใช้ในการป้องกัน แก้ไข และการจัดการปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ
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๓

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 

 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค ์
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของท้ัง ๓ สาขาวิชาใชค้ณุลักษณะเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔.๒ มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

และสามารถนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๔.๓ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ใน

ศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๔.๔ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๕ สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม 
๔.๖ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สาขาสิ่งแวดล้อม กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม  

(๑) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
(๒) มีระเบียบวินัย  
(๓) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(๕) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพและตระหนักในคุณค่าของ

สิ่งแวดล้อม 
๕.๒ ความรู้ 

(๑) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ  ได้แก่ หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     
การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม  

(๒) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และสามารถนํามา 
บูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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๔

(๓) มีความรอบรู้และสามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

(๔) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกําหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปล่ียน
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๕.๓ ทักษะทางปัญญา 
(๑) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(๒) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง

ความรู้ทางทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบท่ีตามมาจากการตัดสินใจน้ัน 
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ เพ่ือนําไปสู่

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) มีความรับผิดชอบต่อท้ังงานในหน้าที่และงานท่ีได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้

เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
(๒) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
(๔) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอื่น 
 
๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปล

ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
(๒) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(๓) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสาร

ที่เหมาะสม  
(๕) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 

 

๖. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
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๕

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดดําเนินการสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม ควรดําเนินการให้มีหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ 
ข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษา
สามารถประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมาย และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามหลักการคุณค่าแห่งวิชาชีพ  
 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเลือก

เฉพาะด้าน หมวดวิชาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม โดยมี
จํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร และหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 
เน่ืองจากสาขาสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะงานท่ีหลากหลาย จึงต้องกําหนดเป็นกลุ่มย่อย ดังน้ี  
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของแต่ละสาขาวิชา 

๗.๒.๑ วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
     (๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทั่วไป  
     (๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเฉพาะด้าน 

๗.๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ  
(๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อม 
(๒) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(๓) กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๔) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(๕) กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม 

๗.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน  
๗.๒.๔ หมวดวิชาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ 

๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสร ีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๗.๔ หมวดวิชาประสบการณภ์าคสนาม  

การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรอืสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๖

โครงสร้างหลกัสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 

โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี” โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต แบ่งเป็น 
 

๑. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หนว่ยกิต 
 สังคมศาสตร์ 
 มนุษยศาสตร์ 
 ภาษา       (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) 
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒. หมวดวชิาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า ๘๘ หนว่ยกิต 

๒.๑ วิชาพ้ืนฐาน   ไม่น้อยกว่า ๓๙ หนว่ยกิต 
๒.๑.๑ กลุม่วิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐานทั่วไป    ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ    ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาฟิสิกสร์วมปฏิบัติการ    ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 

๒.๑.๒ กลุม่วิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐานเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
ประกอบด้วย - เคมีวิเคราะห์ รวมปฏิบัติการ  

- เคมีอินทรีย์ รวมปฏิบัติการ 
- ชีวเคม ีรวมปฏิบัติการ 
- สถิต ิ

๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ     ไม่น้อยกว่า ๓๗ หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอ้ม    ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม   ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
- ด้านมลพิษสิ่งแวดลอ้มและการควบคุม  (ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต) 
- ด้านเทคโนโลย ี     (ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม   ไม่กําหนดหน่วยกิต 
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม    ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม   ไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต 
 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๗

๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า ๑๒ หนว่ยกิต 
๒.๔ กลุ่มวิชาส่งเสริมทกัษะวิชาชีพ   ไม่กําหนดหนว่ยกิต 
 (อาจจัดรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือในวิชาเฉพาะด้านบังคับ) 

๓. หมวดวชิาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า ๖ หนว่ยกิต 
๔. หมวดวชิาประสบการณภ์าคสนาม 

การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรอื สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลกัสูตรของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี” โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น 
 
๑. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      ไม่น้อยกว่า ๓๐  หนว่ยกิต 
๒. หมวดวชิาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า ๘๔  หนว่ยกิต 

๒.๑ วิชาพ้ืนฐาน   ไม่น้อยกว่า ๓๖ หนว่ยกิต 
๒.๑.๑ กลุม่วิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐานทั่วไป    ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์    ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเคมรีวมปฏิบัติการ     ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาฟิสกิส์รวมปฏิบัตกิาร    ไม่น้อยกว่า  ๔  หน่วยกิต 

๒.๑.๒ กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า ๑๒  หนว่ยกิต 
ประกอบด้วย - กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา- จุลชีววิทยา รวมปฏิบัติการ 
- เคมีอินทรีย์ รวมปฏิบัติการ 
- ชีวเคมี รวมปฏิบัติการ 

๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ     ไม่น้อยกว่า ๓๙ หนว่ยกิต 
- กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอ้ม    ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม   ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม   ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
- กลุม่การวิจัยและจริยธรรม   ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๘

๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า ๙ หนว่ยกิต 
๒.๔ กลุ่มวิชาส่งเสริมทกัษะวิชาชีพ   ไม่กําหนดหนว่ยกิต 
 (อาจจัดรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือในวิชาเฉพาะด้านบังคับ) 

๓. หมวดวชิาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า ๖ หนว่ยกิต 
๔. หมวดวชิาประสบการณภ์าคสนาม 

การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรอื สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลกัสูตรของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

โครงสร้างหลักสูตรสอดคลอ้งกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี” โดยมอีงค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น 
๑. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
 สังคมศาสตร์ 
 มนุษยศาสตร์ 
 ภาษา        (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) 
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๒. หมวดวชิาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า  ๗๕  หน่วยกิต 

๒.๑ วิชาพ้ืนฐาน   ไม่น้อยกว่า ๓๓ หนว่ยกิต 
๒.๑.๑ กลุม่วิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐานทั่วไป    ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์    ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเคมรีวมปฏิบัติการ     ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาฟิสกิส์รวมปฏิบัตกิาร    ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 

๒.๑.๒ กลุม่วิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐานเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต 
ประกอบด้วย - เคมีวิเคราะห์ 

- เคมีอินทรีย ์
- ชีวเคมี 
- สถิต ิ
 

 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๙

๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ     ไม่น้อยกว่า ๔๒  หนว่ยกิต 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสิ่งแวดลอ้ม    ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม   ไม่กําหนดหน่วยกิต 
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดลอ้ม    ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
กลุ่มการวจัิยและจริยธรรม   ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 

๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า ๙ หนว่ยกิต 
๒.๔ กลุ่มวิชาส่งเสริมทกัษะวิชาชีพ   ไม่กําหนดหนว่ยกิต 
 (อาจจัดรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือในวิชาเฉพาะด้านบังคับ) 

๓. หมวดวชิาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า ๖ หนว่ยกิต 
๔. หมวดวชิาประสบการณภ์าคสนาม 

การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ชั่วโมง หรอืสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา 
สาขาสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่มีเน้ือหาสาระสําคัญที่ต้อง 

เรียนรู้ ๕ กลุ่ม เน้ือหาในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยหลักการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
หลักสูตร ต้องจัดให้มีจํานวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มวิชา อย่างน้อยตามที่แต่ละสาขาวิชากําหนดไว้ ดังตารางที่ ๑ 
โดยรายละเอียดของสาระสําคัญของ ๓ สาขาวิชาเป็นดังน้ี 
 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๐ 

ตารางที่ ๑  โครงสร้างหลกัสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
 

หมวดวิชา 
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาทั่วไป ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

- พ้ืนฐานทั่วไป 

- พ้ืนฐานเฉพาะด้าน 

๓๙ 
๒๔ 
๑๕ 

๓๖ 
๒๔ 
๑๒ 

๓๓ 
๒๔ 
๙ 

เฉพาะด้านสิ่งแวดลอ้ม 
๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง

สิ่งแวดลอ้ม 
๒) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอ้ม 
๓) กลุ่มวิชาอนามยั

สิ่งแวดลอ้ม 
๔) กลุ่มวิชาการจัดการ

สิ่งแวดลอ้ม 
๕) กลุ่มวิชาวิจัยและ

จริยธรรม 
๖) กลุ่มวิชาเลอืกเฉพาะ

ด้าน  
๗) กลุ่มวิชาส่งเสรมิ

ทักษะวิชาชีพ  

๔๙ 
๖ 
 

๑๕ 
 

ไม่กําหนดหน่วยกิต* 
 

๑๒ 
 
๔ 
 

๑๒ 
 

ไม่กําหนดหน่วยกิต* 

๔๘ 
๖ 
 
๓ 
 

๒๔ 
 
๓ 
 
๓ 
 
๙ 
 

ไม่กําหนดหน่วยกิต 
 

๕๑ 
๑๑ 

 
๖ 
 

ไม่กําหนดหน่วยกิต* 
 

๒๑ 
 
๔ 
 
๙ 
 

ไม่กําหนดหน่วยกิต* 

เลือกเสรี ๖ ๖ ๖ 
ประสบการณภ์าคสนาม ฝึกงานไม่น้อยกว่า  ๑๕๐

ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษา 
ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 

ฝึกงานไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ 
ชั่วโมง หรอืสหกิจศึกษา 
ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 

ฝึกงานไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ 
ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษา 
ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 

รวมจํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
หมายเหต ุ* หมายถึง มีปรากฏในคําอธิบายวิชาท่ีต้องมีการสอนหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่กําหนดข้ึน 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๑ 

๘.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
๑. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่าง

หน่ึงที่เก่ียวข้องกับนิเวศวิทยา หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา เคมีสิ่งแวดล้อม  
๒. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) โดยให้มีเน้ือหาอย่างใด

อย่างหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การป้องกันและการควบคุม   
๒.๑ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) โดยให้มี

เน้ือหาครอบคลุมถึงสาเหตุที่มาของมลพิษทางนํ้า  เสียง อากาศ  ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย  หลักการ
ควบคุมและแก้ไขมลพิษ  การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษ  และกําหนดให้แต่ละสถาบันเลือกท่ีจะเปิดสอน
รายวิชาการควบคุมมลพิษอย่างน้อย ๑ สาขา  (๖ หน่วยกิต) ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมสาขาการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.๒ ด้านเทคโนโลยี (มีหน่วยกิตอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต) โดยให้มีเน้ือหาครอบคลุม เทคโนโลยี
สะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิต การนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 

๓. กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ไม่กําหนดหน่วยกิต) โดยให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่างหน่ึงที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพอนามัย ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย  

๔. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่าง
หน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย กฎหมาย เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมิน
ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง ระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม แนวทางและเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๕. กลุ่มวชิาการวิจัยและจริยธรรม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกติ) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่างหน่ึง
ที่เกี่ยวข้องกับการนําความรู้ต่างๆ มาปรับใช้โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทําวิจัยหรือปัญหาพิเศษ
ทางด้านสิ่งแวดลอ้ม และจรยิธรรมสําหรับนักสิ่งแวดลอ้ม 

เพ่ือให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่กําหนดตามมาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษมีความรู้เพียงพอในการประกอบ
วิชาชีพควบคุมดังกล่าว  แต่ละหลักสูตร/สถาบันต้องกําหนดให้นักศึกษาที่จะเรียนรายวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ต้องมีความรู้ในด้านนิเวศวิทยา หลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเคมีสิ่งแวดล้อม  
ส่วนนักศึกษาท่ีจะเรียนรายวิชาสําหรับการควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ ต้องมีความรู้ในด้านนิเวศวิทยา เคมี
สิ่งแวดล้อม และหลักการควบคุมมลพิษ 
 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๒ 

๘.๒ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๑. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่าง

หน่ึงที่เก่ียวข้องกับนิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา เคมีสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
๒. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต) โดยให้มีเน้ือหาครอบคลุมถึง

สาเหตุที่มาของมลพิษทางน้ํา  เสียง อากาศ  มูลฝอย และของเสียอันตราย  หลักการควบคุมและแก้ไขมลพิษ  การ
เก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษ   

๓. กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต) โดยให้มีเน้ือหาครอบคลุมถึง
ประเภทของโรค การป้องกันและควบคุมโรค ระบาดวิทยา การดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น พิษวิทยา รวมถึงการ
จัดการสุขาภิบาลเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคที่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพ ได้แก่ สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาล
นํ้าดื่มนํ้าใช้ การควบคุมพาหะนําโรค การสุขาภิบาลในสถานที่ต่างๆ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น 

๔. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่างหน่ึง
ที่เก่ียวข้องกับระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม กฎหมายส่ิงแวดล้อม  กฎหมาย
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศทางส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
ความเส่ียง 

๕. กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่างหน่ึง
ที่เก่ียวข้องกับการนําความรู้ต่างๆ มาปรับใช้โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทําวิจัยหรือปัญหาพิเศษ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสําหรับนักสิ่งแวดล้อม 
 

๘.๓ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่าง

หน่ึงที่เก่ียวข้องกับนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา เคมี
สิ่งแวดล้อม 

๒. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) โดยให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่าง
หน่ึงที่เก่ียวข้องกับมลพิษสิ่งแวดลอ้ม เทคโนโลยี การป้องกันและการควบคุม 

๓. กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ไม่กําหนดหน่วยกิต) โดยให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่างหน่ึงที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพอนามัย ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย 

๔. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่าง
หน่ึงที่เก่ียวข้องกับนโยบาย กฎหมาย แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๓ 

การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน หิน แร่ธาตุและอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การจัดการพิบัติภัย การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบ
สารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความเสี่ยง 

๕. กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต) ให้มีเน้ือหาอย่างใดอย่างหน่ึง
ที่เกี่ยวข้องกับการนําความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทําวิจัยหรือปัญหาพิเศษ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสําหรับนักสิ่งแวดล้อม 
 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การเรียนการสอนเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบรรยายเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา
ของแต่ละรายวิชาและแนะนําให้ผู้เรียนทําการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง นอกจากน้ี ยังเน้นการเชื่อมโยงและ
การนําแนวคิด หลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม โดย
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฏีและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และให้ผู้เรียนได้ทําการศึกษาทดลอง
ปฏิบัติจริงหรือใช้เคร่ืองมือต่างๆด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความชํานาญและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการเฉพาะ
ของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมถึงให้ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์ มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน
ทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีพัฒนาการทักษะการนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขา 
สําหรับกลยุทธ์การสอนของแต่ละสาขาวิชาใช้หลักการเดียวกัน โดยเน้นลักษณะการเรียนการสอนแบบการใช้
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Problem-based learning) และพ้ืนที่ศึกษา (Area-based learning) ที่ประยุกต์เข้ากับ
ปรัชญาหลักของแต่ละสาขาวิชาเป็นกลยุทธ์หลักในการเรียนการสอน 

นอกจากน้ี ยังมีการสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  รูปแบบการเรียน
การสอนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้  ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา  มีความรู้ในเรื่อง
ที่ตนเองสนใจ  มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น  ทักษะใน
การใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการทวนสอบ (พิสูจน์)  เพ่ือยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรู้อย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  การทวนสอบควรจัดทําทั้งในระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร  ในระดับรายวิชา เช่น การมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผลการ
เรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา  การประเมินข้อสอบ/การให้คะแนนโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
การแลกเปลี่ยนข้อสอบระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  การสอบข้อสอบกลางของกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา  
ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร เป็นการประเมินความสําเร็จของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ          



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๔ 

ที่สะท้อนการบรรลุผลการเรียนรู้ในภาพรวมของหลักสูตร เช่น การสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
และ/หรือบัณฑิตใหม่  โดยการใช้แบบสอบถามหรือโดยการประชุมกลุ่มย่อย  การสอบประมวลผลการเรียนรู้
โดยรวมก่อนจบการศึกษา โดยใช้ข้อสอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
กลุ่มเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา  และการสอบถามความพึงพอใจจากผู้จ้างงาน เป็นต้น 

 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาส่ิงแวดล้อมในชั้นปีที่หน่ึง ต้องจบการศึกษาพื้นฐานสายสามัญ 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ท่ีเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ผ่านการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือของมหาวิทยาลัยท่ีเข้าศึกษา ส่วนผู้
เข้าศึกษาต่อเน่ืองในระหว่างหลักสูตร จากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากว่า ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 

นักศึกษาในสาขาส่ิงแวดล้อม หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยอื่น สามารถมาเรียนบาง
รายวิชาในหลักสูตรน้ี แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งน้ีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
น้ัน หลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่เก่ียวข้องเป็นอย่างน้อย 

การเทียบโอนจากประสบการณ์จะต้องผ่านการทดสอบผลการเรียนรู้ที่ต้องการเทียบโอน อย่างไรก็
ตามการเทียบโอนทั้งสองกรณีน้ี ต้องเป็นไปตามระเบียบอื่น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่รับเทียบโอนด้วย 

 
๑๒. อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 

๑๒.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมต้องมีจํานวนและ

คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับล่าสุด โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอนในสาขาสิ่งแวดล้อมมาแล้ว
อย่างน้อย ๕ ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถแนะนําหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรและการ
ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ทั้งน้ีสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ คือ ๒๑:๑ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและอาจารย์ในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ  และจัดให้มีการเรียน รู้จากประสบการณ์ตรง  โดยมีการเชิญผู้ เชี่ ยวชาญจากภาคการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร (NGOs) รวมถึงผู้รู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาเป็นอาจารย์พิเศษเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ผู้ช่วย



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๕ 

สอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ  ทั้งเคร่ืองมือวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
สามารถดูแลบํารุงรักษาเบ้ืองต้น  ซึ่งควรมีจํานวนเพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
๑๒.๒ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องมีจํานวนและคุณวุฒิ อาจารย์

ประจําหลักสูตรตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี ๒๕๔๘ คือ มีอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ และต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอนในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม                  
มีวิสัยทัศน์เพ่ือสร้างบรรยากาศและรูปแบบของการศึกษาที่เหมาะสม เข้าใจและสามารถแนะนําเก่ียวกับหลักสูตร
และการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ทั้งน้ีสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ คือ ๒๐:๑ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและอาจารย์ในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ  และจัดให้มีการเรียน รู้จากประสบการณ์ตรง  โดยมีการเชิญผู้ เชี่ ยวชาญจากภาคการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองท้องถ่ิน หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องมาเป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือส่งเสริมทักษะ
และประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา สําหรับในรายวิชาที่มีปฏิบัติการ ต้องมีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนหรือผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการท่ีมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสามารถดูแลบํารุงรักษาเบ้ืองต้น ซึ่งควรมีจํานวนเพียงพอ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 

๑๒.๓  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต้องมีจํานวนและคุณวุฒิอาจารย์

ประจําหลักสูตรตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี ๒๕๔๘ คือ มีอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ และต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม โดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอนในสาขาส่ิงแวดล้อม มีวิสัยทัศน์เพ่ือสร้างบรรยากาศและ
รูปแบบของการศึกษาที่เหมาะสม เข้าใจและสามารถแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรและการประกอบวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ทั้งน้ีสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ คือ ๒๐:๑ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและอาจารย์ในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ และจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาค



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๖ 

ประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร (NGOs) รวมถึงผู้รู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาเป็นอาจารย์พิเศษเป็นครั้งคราว นอกจากน้ีต้องมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนคือ ผู้ช่วยสอน
ประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ท้ังเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสามารถ
ดูแลบํารุงรักษาเบ้ืองต้น ซึ่งควรมีจํานวนเพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

หลักสูตรท่ีจัดการการเรียนการสอน ต้องมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสําคัญอย่าง
เพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้แก่ สถานที่และ
ทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม  นอกจากน้ีต้องมี
แหล่งและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  เช่น ห้องสมุด  ระบบคอมพิวเตอร์ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องสํารวจความต้องการทรัพยากรที่จําเป็นที่ต้องใช้ในหลักสูตรเป็นประจําทุกปี และวางแผน
จัดหาเพ่ิมเติม ชดเชย หรือบริหารจัดการ  พร้อมทั้งมีการกํากับดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
๑๔. แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ใหม่จะต้องได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ผลการเรียนรู้ และเป้าหมายของ
หลักสูตรที่กําหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร  ได้รับการฝึกอบรมเร่ืองการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์และวิธีการ
สอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการออกข้อสอบเพ่ือการวัดผลสัมฤทธ์ิการศึกษา 
การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  เทคนิคการให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียน  ทั้งน้ีเพ่ือให้อาจารย์สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้ทั้งอาจารย์ใหม่และเก่าจะต้องได้รับการทบทวนฟื้นฟู 
และ/หรือพัฒนาความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ  ทั้งด้านวิชาชีพและด้านวิชาการ 
โดยอาจารย์แต่ละคนควรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ ๓๐ ชั่วโมง หรืออย่างน้อยเข้ารับการอบรมประมาณปีละ 
๑ สัปดาห์ 

 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาสิ่งแวดล้อม ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยการกําหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน  ดังต่อไปน้ี 

๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๗ 

๒. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาสิ่งแวดลอ้ม 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา 

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

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีกํ่าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.
๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว   

๘. อาจารยใ์หม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดรั้บการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตีอ่คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีตอ่บัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ และมีผลการดําเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 
  
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสู่การปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม 

สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสิ่งแวดล้อมควรดําเนินการดังน้ี 



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๘ 

๑.  พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อ
ต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาส่ิงแวดล้อม 

๒.  สถาบันควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า ๒ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อมโดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อย ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ 
(รายละเอียดของหลักสูตร)  

๓. การพัฒนาหลักสูตรสาขาสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒ น้ัน ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากผล
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อมแล้ว สถาบันอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบัน
ต้องการให้บัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อมของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษเพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา
และปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันหรือนายจ้างสนใจที่จะรับ
บัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา  โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา  เพ่ือให้เห็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

๔. จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงาน ตามท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร ที่แสดงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม   
โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด   

๕. สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อน
เปิดสอน  โดยสภาสถาบันควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน 

๖. สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซ่ึงสภาสถาบันอนุมัติแล้วต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือรับทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอนุมัติ 

๗.  เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามข้อ ๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงาน ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของสาขาวิชา 

๘.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรค



 

มคอ 1 สาขาส่ิงแวดล้อม_โครงการการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาส่ิงแวดล้อม 

๑๙ 

และข้อเสนอแนะ  โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 
และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)  ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗  
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน   และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็
สามารถกระทําได้ 

๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร ๔ ปี ครบรอบหลักสูตรคือ ๕ ปี) ให้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ เช่นเดียวกับการรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ และนําผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 

 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 


