มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Programme in Environmental Science and Technology
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Science and Technology)
๓. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑๓๘ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
เป็ น หลั กสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี (๔ ปี ) ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุ ดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสอนและตําราเป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๑

มคอ. ๒
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
- รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
- เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับ ปรุงจากหลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๖.๒ คณะกรรมการส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๕
วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๓ กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร รับรองหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๔ ที่ประชุมคณบดี เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๔๗๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
๘.๑ ปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์ วิจัย ควบคุมมลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการในตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงงานอุตสาหกรรม ภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๘.๒ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๘.๓ ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

๒

มคอ. ๒
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสุกล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

๑. นายรัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
3-2101-0049X-XX-X

รศ.

วท.ด. (วนศาสตร์) ๒๕๔๔
วท.ม. (วนศาสตร์) ๒๕๔๐
วท.บ (วนศาสตร์) ๒๕๓๘

๒. นายจําลอง อรุณเลิศอารีย์
3-1013-0013X-XX-X

รศ.

Ph.D. (Fisheries) ๒๕๓๖

๓. นางสาวกาญจนา นาคะภากร
3-6097-0036X-XX-X

ผศ.

๔. นายเกษม กุลประดิษฐ์
3-1206-0000X-XX-X

ผศ.

๕. นางอัจฉราพร ขําโสภา
3-1021-0141X-XX-X

ผศ.

M. Agriculture (Fisheries) ๒๕๓๓
วท.บ.(ประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) ๒๕๒๖
D.Tech.Sc. (Remote Sensing and
Geographic Information System)
๒๕๔๙
M.Sc. (Remote Sensing and
Geographic Information System)
๒๕๔๐
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๓๖
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
๒๕๓๒
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๒๘
ปร.ด. (ชีววิทยา) ๒๕๔๑
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) ๒๕๓๖
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๐

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kagoshima University,
Japan
Miyazaki University, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
- คณะหรือสถาบันอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากทิศทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่มีขีดจํากัด ส่งผลทําให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากร
๓

มคอ. ๒
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั งนั้ น ในด้ า นการป้ อ งกั น แก้ ไข และจั ด การด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม จะต้ อ งมี ก ารนํ า กระบวนการที่
หลากหลายมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากร การสร้างความตระหนักในด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและพั ฒ นาการใช้เทคโนโลยีท างเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษาด้าน
นโยบายสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ซึ่งต้องการนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติที่สามารถ
ทํางานได้
๑๑.๒

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการวางแผนหลักสูตรได้คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม
และวัฒ นธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย การพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปย่อมทําให้สังคมเสียสมดุล
และส่งผลให้สังคมนั้นขาดความมั่นคงในที่สุด ดังนั้นการพัฒนาชีวิตและสังคมย่อมต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้านต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ความสําคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่จําเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจําเป็นต้องมีการเรียนการสอน
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่มีการปฏิบัติจริงทั้งในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และภาคสนาม ซึ่งหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนี้ สามารถสร้าง
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในการทํางานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนี้ในฐานะกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศใน
ด้านศาสตร์ศิลป์บนพื้นฐานคุณธรรม โดยหลักสูตรได้รับการปรับปรุงผ่านองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ป้องกัน ควบคุม
และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการส่งเสริมความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้
เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมีความสามารถทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับได้ในระดับประเทศ และ
นานาชาติ

๔

มคอ. ๒
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะอื่น
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๕ รายวิชา

๕

มคอ. ๒
รหัส
วทคณ ๑๐๓
SCMA 103
วทคณ ๑๖๖
SCMA 166
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทคม ๑๐๓
SCCH 103
วทคม ๑๐๔
SCCH 104
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทชว ๑๒๔
SCBI 124
วทชว ๑๒๕
SCBI 125
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๖๗
SCPY 167
วทคม ๒๑๔
SCCH 214
วทคม ๒๑๙
SCCH 219
วทคม ๑๒๑
SCCH 121
วทชค ๒๐๖
SCBC 206

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

แคลคูลัส
Calculus
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I
เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
ชีววิทยาทั่วไป ๒
General Biology II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
Physics for Applied Science I
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
Fundamental Analytical Chemistry
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

๖

มคอ. ๒
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอื่นๆ ได้แก่
๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
รหัส
ชื่อวิชา
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development

หน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

๒) กลุ่มวิชาภาษา
รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
3 (2-2-5)
LAEN 103 English Level 1
๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
3 (2-2-5)
LAEN 104 English Level 2
๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
3 (2-2-5)
LAEN 105 English Level 3
๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
3 (2-2-5)
LAEN 106 English Level 4
๒ (๑-๒-๓)
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง ๔ กลุ่มวิชาที่นอกเหนือจากในข้อ
๑) กลุ่ ม วิ ช าสั งคมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และ ๒) กลุ่ ม วิ ช าภาษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และคณะกํ า หนดให้ เรี ย น (ดู
รายละเอียดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในภาคผนวก ก.)

๗

มคอ. ๒
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รหัส
สวศท ๑๐๐
ENGE 100
สวศท ๑๐๑
ENGE 101
สวศท ๑๐๒
ENGE 102
สวศท ๑๐๓
ENGE 103
สวศท ๑๐๔
ENGE 104
สวศท ๑๐๕
ENGE 105
สวศท ๑๐๖
ENGE 106

ชื่อวิชา
โลกและธรรมชาติ
The Earth and Nature
การมีชีวิตอย่างยั่งยืน
Sustainable Living
สารสนเทศทางภาพ
Graphics Information
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Economics in Everyday Life
ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
Danger and Safety in Daily Life
บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Integrating Health and Environment
ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ
Life, Health and Yoga Practice

หน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายการศึกษาของคณะฯ
คณะกรรมการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา พิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการดําเนินการ
๒) มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ ป้องกัน ควบคุม แก้ไข
และจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความคิดเชิงระบบ สร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาโดยสามารถเชื่อมโยงความรู้

๘

มคอ. ๒
ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑) เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีคุณ ธรรม จริยธรรม จิตสํานึก ความรู้ ปัญ ญา มีทักษะในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากร
ด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
๒) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมอย่างดี
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา ๔ ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ํา ปรับ ปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
กว่ า ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ าหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดของ
และเป็ น ไปตามมาตรฐาน พรบ. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ พรบ.
วิชาชีพ
วิชาชีพ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงกับ
ความต้ อ งการของตลาด แรงงาน
และความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยี

แผนพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์

แผนพั ฒ นาทั ก ษะการสอน/การ
ประเมิ นผลของอาจารย์ตามผลการ

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
๑. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
๒. เอกสารรายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เรีย นต่ อ ความรู้ที่ ได้ รั บ และความ
ทันสมัยของหลักสูตร
๑. ติ ด ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ๑. รายงานผลการประเมิน ความพึ ง
หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๒. พั ฒ นาหลั กสูตรให้ สอดคล้ องกั บ ๒. สถิติการได้งานทําของนักศึกษา
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และสถาณการณ์
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
๑. สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ได้ เพิ่ ม พู น ๑. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ความรู้ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง ด้ วย ประชุม /สัมมนา และฝึกอบรม เพื่ อ
การเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา และ เพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ฝึกอบรม
๒. จํานวนงานวิจัยและการเผยแพร่
๒. สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ได้ เพิ่ ม พู น ผลงานในรูปแบบต่างๆของอาจารย์
ความรู้ในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง ด้วย ในหลักสูตร
กระบวนการวิจัย
จั ด อบรมอาจารย์ ใ ห้ มี ค วามรู้ เ พื่ อ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
พั ฒ น าทั กษ ะก ารสอน แ ละการ การสอนของอาจารย์
๙

มคอ. ๒
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
เรียนรู้
ประเมินผลของอาจารย์
แผนพั ฒ นาอาจารย์ ด้านการบริก าร สนับสนุนให้อาจารย์ทํางานด้านการ ๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ ห น่ ว ยงานทั้ ง วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร
ภายในและภายนอกสถาบัน
๒. จํ า นวนของผลงานวิ ช าการของ
อาจารย์ในหลักสูตร
แผนการพัฒนาการเรียนการสอนโดย เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการสอนโดย ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม และศึกษา เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม เช่น การ การสอนของอาจารย์
เรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนปฏิบัติจริงในภาคสนาม
แผนพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ๑. จั ด หาทุ น วิ จั ย เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ๑. จํานวนทุนวิจัยในแต่ละปี
ของนักศึกษา
ทุนสนับสนุนในการทําวิจัย
๒. จํานวนการเข้าร่วมประชุ ม หรือ
๒. สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เข้ าร่วม ร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
กิจกรรมทางวิชาการ
นักศึกษาในการประชุม/สัมมนาทาง
๓. ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดเตรียมและ วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
เผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการในการ นานาชาติ
ประชุ ม วิ ช าการ หรื อ วารสารที่ มี ๓. จํานวนกิจกรรมทางวิชาการที่จัด
คุณภาพ
ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑. ระบบ
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญ ญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ฉ.)
๑.๑.๑ การศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
๑.๑.๒ การคิดจํานวนหน่วยกิต
- การบรรยาย หรือ การศึกษาที่เทียบเท่า ให้คิด ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
ปกติ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
- การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาที่เทียบเท่า ให้คิด ๒-๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษา หรือ ๓๐-๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
- การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) ให้คิด ๓-๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอด
ภาคการศึกษาปกติ หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต

๑๐

มคอ. ๒
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อน ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี ๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
๒.๑.๑ ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๑.๒ การลงทะเบียนเรียน
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๓ (ภาคผนวก ฉ.)
๒.๑.๓ การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ฉ.)
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ ต้องสําเร็จการศึก ษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า
๒.๒.๒ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
๑. นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. นักเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจําหลักสูตรด้วยวิธีการ
สอบข้ อ เขี ย น และ/หรือ การสอบสั ม ภาษณ์ รวมทั้ งพิ จ ารณาจากผลการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่
แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะรายวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น
นักศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๒.๔.๑ จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะนํ า การวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
สถาบันอุดมศึกษา และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรม

๑๑

มคอ. ๒
๒.๔.๒ มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําปรึกษาแนะนํา และการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลจาก
อาจารย์ผู้สอน ดังนั้น นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคําแนะนําได้
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
ชั้นปีที่ ๑
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
ชั้นปีที่ ๒
๗๐
๗๐
๗๐
ชั้นปีที่ ๓
๗๐
๗๐
ชั้นปีที่ ๔
๗๐
รวม
๗๐
๑๔๐
๒๑๐
๒๘๐
คาดว่าจะจบการศึกษา
๗๐

ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

๖
๗
๘

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๑) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
รายจ่าย
ค่าจ้างสอนรายวิชา (อาจารย์พิเศษ, ค่าตอบแทนพิเศษ)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ค่าเครื่องแก้วและอุปกรณ์
- ค่าสารเคมี
ค่าครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคสนามของนักศึกษา
เงินอุดหนุน (ทุนนักศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต จํานวน ๒๘๐ คน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต
เฉลี่ย ๑ คน/ปีการศึกษา

๑๒

๒๕๖๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๒๘๐
๗๐

บาท/ต่อปีการศึกษา
๔๔๒,๐๐๐
๕,๕๑๒,๐๐๐
๕๘๔,๐๐๐
๗,๐๓๑,๐๐๐
๔๑๘,๐๐๐
๑๒๓,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๗๖๕,๐๐๐
๑๗,๖๗๕,๐๐๐
๖๓,๑๒๕

มคอ. ๒
๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื่นๆ
ลําดับ
รายจ่าย
บาท/ต่อปีการศึกษา
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต
๑,๒๘๘,๐๐๐
หมายเหตุ เฉพาะรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
๒.๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และผ่านการประเมินเจตคติต่อวิชาชีพ
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน ๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๗ หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑) กลุ่มวิชาภาษา
๒ หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๑ หน่วยกิต

๑๓

มคอ. ๒
๑.๓ กลุ่มวิชาที่เลือกเรียนโดยนักศึกษา
๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
๒) กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ
๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
๒) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๓) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
๔) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
๒.๓ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

๒ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
จํานวน ๙๙ หน่วยกิต
๓๙ หน่วยกิต
๒๔ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๗ หน่วยกิต
๗ หน่วยกิต
๔ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๔๘ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๒๑ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

๓.๑.๓ ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร
๑. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี้
๑) ตัวอักษร ๒ ตัวแรก หมายถึง อักษรย่อของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
มม (MU)
หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
สว (EN)
หมายถึง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วท (SC)
หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
ศศ (CR)
หมายถึง วิทยาลัยศาสนศึกษา
ศศ (LA)
หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
สม (SH)
หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วภ (LC)
หมายถึง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
กจ (MG)
หมายถึง วิทยาลัยการจัดการ
๒) ตัวอักษร ๒ ตัวต่อมา มีความหมายดังนี้
คร (ID)
หมายถึง โครงการร่วม
คม (CH)
หมายถึง เคมี
๑๔

มคอ. ๒
ฟส (PY)
หมายถึง ฟิสิกส์
ชว (BI)
หมายถึง ชีววิทยา
คณ (MA) หมายถึง คณิตศาสตร์
ศท (GE)
หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป
คพ (CS)
หมายถึง คอมพิวเตอร์
ศศ (RS)
หมายถึง วิทยาลัยราชสุดา
ศษ (ED)
หมายถึง ศึกษาศาสตร์
ภท (TH)
หมายถึง ภาษาไทย
ภษ (LG)
หมายถึง ภาษาต่างประเทศ
มน (HU)
หมายถึง มนุษย์ศาสตร์
วส (ES)
หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วศ (CU)
หมายถึง วัฒนธรรมศึกษา
ภอ (EN)
หมายถึง ภาษาอังกฤษ
๒. ตัวเลข ๓ หลัก คือ 1xx – 4xx หมายถึง วิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรี เฉพาะตัวอักษร
สววส (ENES)
๑) หลักร้อย หมายถึง ชั้นปี
๒) หลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
0 หมายถึง กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
1 หมายถึง กลุม่ วิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
2 หมายถึง กลุม่ วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3 หมายถึง กลุม่ วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
4 หมายถึง วิชาเลือกเฉพาะด้านเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
5 หมายถึง วิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากร
6 หมายถึง วิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
9 หมายถึง รหัสพิเศษ
๓) หลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุ่มวิชานั้นๆ
๓.๑.๔ รายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มมศท ๑๐๑* การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 101* General Education for Human Development
๑๕

จํานวน ๓๐ หน่วยกิต
๗ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

มคอ. ๒
มมศท ๑๐๒* สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102* Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓* ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103* Arts and Sciences for Human Development

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑ ๒-๓)
2 (1-2-3)

๒) กลุ่มวิชาภาษา

๙ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภท ๑๐๐* ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100* Arts of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๓* ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103* English Level 1
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๔* ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104* English Level 2
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๕* ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105* English Level 3
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๖* ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106* English Level 4
3 (2-2-5)
*มหาวิท ยาลัย กํา หนดให้เ รีย น ๓ รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย จํานวน ๑ รายวิชา และวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน ๒ รายวิชา จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นรายวิชา
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ โดยเรียนในชั้นปีที่ ๑
๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑) กลุ่มวิชาภาษา
ศศภอ ๒๖๒
LAEN 262

การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร
Listening and Speaking for Communication
๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สวศท ๑๐๐
ENGE 100
สวศท ๑๐๑
ENGE 101

โลกและธรรมชาติ
The Earth and Nature
การมีชีวิตอย่างยั่งยืน
Sustainable Living

๑๖

๒ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

มคอ. ๒
๓) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๑ หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรียนรายวิชาในกลุ่ม วิช าสุ ข ภาพและนั น ทนาการของมหาวิท ยาลั ย จํานวน ๒๐
รายวิชา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก. และ จ.)
๑.๓ กลุ่มวิชาที่เลือกเรียนโดยนักศึกษา
๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จํานวน ๒ หน่วยกิต (ดูร ายละเอีย ดใน
ภาคผนวก ก. และ จ.)
๒) กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓ หน่วยกิต (ดูร ายละเอีย ดใน
ภาคผนวก ก. และ จ.) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๒.๑ วิชาพื้นฐาน
๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป
วทคณ ๑๐๓
SCMA 103
วทคณ ๑๖๖
SCMA 166
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทคม ๑๐๓
SCCH 103
วทคม ๑๐๔
SCCH 104
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทชว ๑๒๔
SCBI 124
วทชว ๑๒๕

แคลคูลัส
Calculus
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I
เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
ชีววิทยาทั่วไป ๒
๑๗

จํานวน ๓๙ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)

มคอ. ๒
SCBI 125
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๖๗
SCPY 167

General Biology II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
Physics for Applied Science I

3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทคม ๒๑๔
SCCH 214
วทคม ๒๑๙
SCCH 219
วทคม ๑๒๑
SCCH 121
วทชค ๒๐๖
SCBC 206
สววส ๒๐๐
ENES 200
สววส ๓๐๐
ENES 300

เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
Fundamental Analytical Chemistry
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
สถิติสิ่งแวดล้อม
Environmental Statistics

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
๑) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางสิง่ แวดล้อม
สววส ๒๑๐
ENES 210
สววส ๒๑๑
ENES 211

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

นิเวศวิทยา
Ecology
เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
๒) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สววส ๒๒๐
ENES 220
สววส ๒๒๑

การวิเคราะห์คุณภาพน้ําและน้ําเสีย
Water and Wastewater Quality Analysis
การจัดการขยะมูลฝอย

๑๘

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)

มคอ. ๒
ENES 221
สววส ๓๒๐
ENES 320
สววส ๓๒๑
ENES 321
สววส ๓๒๒
ENES 322
สววส ๓๒๓
ENES 323
สววส ๓๒๔
ENES 324

Solid Waste Management
การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution Analysis
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
Wastewater Treatment Technology
การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
มลพิษทางอากาศ
Air Pollution
เทคโนโลยีสําหรับการสํารวจและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
Technology for Environmental Survey and Monitoring

3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๓) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สววส ๒๓๐
ENES 230
สววส ๒๓๑
ENES 231
สววส ๓๓๐
ENES 330
สววส ๓๓๑
ENES 331
สววส ๓๓๒
ENES 332

ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Geology and Soil Science
อุทกวิทยาสําหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Hydrology for Environmental Sciencetist
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
Biological Resources Management
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
Environmental and Resources Economics
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๔) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
สววส ๔๙๐
ENES 490
สววส ๔๙๑
ENES 491
สววส ๔๙๖
ENES 496

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม
๑ (๑-๐-๒)
Environmental Ethics
1 (1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
Environmental Research Methodology and Seminar
2 (2-0-4)
โครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๓ (๐-๙-๓)
Project in Environmental Science and Technology
3 (0-9-3)

๑๙

มคอ. ๒
๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

๑) วิชาเลือกเฉพาะด้านบังคับ
สววส ๓๔๕
ENES 345

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

เทคโนโลยีสะอาด
Cleaner Technology
๒) วิชาเลือกเฉพาะด้านเสรี
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สววส ๓๔๐
ENES 340
สววส ๓๔๑
ENES 341
สววส ๓๔๒
ENES 342
สววส ๓๔๓
ENES 343
สววส ๓๔๔
ENES 344
สววส ๔๔๐
ENES 440
สววส ๔๔๑
ENES 441
สววส ๔๔๒
ENES 442
สววส ๔๔๓
ENES 443
สววส ๔๔๔
ENES 444
สววส ๔๔๕
ENES 445

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนทางสิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
Environmental Noise and Vibration
3 (3-0-6)
การใช้ประโยชน์จากของเสียชีวภาพ
๓ (๓-๐-๖)
Biological Waste Utilization
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีการบําบัดน้ํา
๓ (๓-๐-๖)
Water Treatment Technology
3 (3-0-6)
เครื่องมือวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๓ (๒-๓-๕)
Analysis Instruments for Environmental Science
3 (2-3-5)
เทคโนโลยีสีเขียวสําหรับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
๓ (๓-๐-๖)
Green Technology for Environment and Energy
3 (3-0-6)
การปนเปื้อนและการฟื้นฟูดินและน้ําใต้ดิน
๓ (๓-๐-๖)
Contamination and Remediation of Soil and
3 (3-0-6)
Groundwater
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
Environmental Innovation
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพและพืช
Environmental Bioremediation and
3 (3-0-6)
Phytoremediation Technologies
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
Occupational Health and Safety
การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม
๓ (๓-๐-๖)
Industrial Waste Management
3 (3-0-6)
พลาสติคและสิง่ แวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
Plastics and Environment
3 (3-0-6)

๒๐

มคอ. ๒
สววส ๔๔๖
ENES 446

เทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Microbial Technology for Environment

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร
สววส ๓๕๐
ENES 350
สววส ๓๕๑
ENES 351
สววส ๓๕๒
ENES 352
สววส ๓๕๓
ENES 353
สววส ๓๕๔
ENES 354
สววส ๓๕๕
ENES 355
สววส ๓๕๖
ENES 356
สววส ๓๕๗
ENES 357
สววส ๓๕๘
ENES 358
สววส ๓๕๙
ENES 359
สววส ๔๕๐
ENES 450
สววส ๔๕๑
ENES 451
สววส ๔๕๒
ENES 452

การจัดการทรัพยากรน้ํา
Water Resources Management
มิติทางสังคม-วัฒนธรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
Socio-Cultural Aspects in Environmental
Management
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
Environmental Toxicology and Risk Assessment
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Coastal and Marine Resources
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity
นิเวศวิทยามนุษย์
Human Ecology
ภูมิอากาศวิทยา
Climatology
การอนุรักษ์มรดก
Heritage Conservation
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Environmental Problems in Southeast Asia
การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน
Energy Management and Energy Efficiency
Technology
กฎหมายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Management

๒๑

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

มคอ. ๒
สววส ๔๕๓
ENES 453
สววส ๔๕๔
ENES 454
สววส ๔๕๕
ENES 455
สววส ๔๕๖
ENES 456
สววส ๔๕๗
ENES 457

การจัดการระบบนิเวศเขตร้อนชื้น
Tropical Ecosystem Management
การจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและการฟื้นฟู
Wildlife Habitat Management and Restoration
การอนุรักษ์และการพัฒนาพลังงาน
Energy Conservation and Development
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management Policies
การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ํา
Watershed Resources Management

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศสิง่ แวดล้อม
สววส ๓๖๐
ENES 360
สววส ๓๖๑
ENES 361
สววส ๓๖๒
ENES 362
สววส ๓๖๓
ENES 363
สววส ๓๖๔
ENES 364
สววส ๔๖๐
ENES 460
สววส ๔๖๑
ENES 461

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)

หลักการทางสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
Environmental Informatics
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Information Systems Analysis and Design for
Environmental Studies
ภูมิสารสนเทศสําหรับสิ่งแวดล้อม
Geo-informatics for Environment
การสื่อสารข้อมูลสําหรับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
Data Communication for Environmental Studies
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
Statistical Data Analysis and Mathematical Applied
for Environmental Study
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขนั้ สูง
Advanced Geographic Information System
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพือ่ การสํารวจและจัดทําแผนที่
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Geo-Informatics Technology for Resource and
Environmental Survey and Mapping
๒๒

3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๑-๔-๔)
3 (1-4-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

มคอ. ๒
สววส ๔๖๒
ENES 462
สววส ๔๖๓
ENES 463
สววส ๔๖๔
ENES 464
สววส ๔๖๕
ENES 465
สววส ๔๖๖
ENES 466

การประมวลผลข้อมูลภาพระยะไกลเชิงตัวเลข
Digital Image Processing for Satellite Imagery Data
แบบจําลองเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
Spatial Modeling with GIS for Environment
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
สิ่งแวดล้อมมนุษย์จัดสร้างและแบบจําลอง 3 มิติ
Human Built Environment and 3D Graphic Modeling
การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
Experimental Design and Environmental Data Analysis

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน ดังรายละเอียดคําอธิบาย
รายวิชา ตามภาคผนวก ก. และ จ.
๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
สววส ๓๙๐
ENES 390
สววส ๓๙๑
ENES 391

จํานวน ๓ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๑ (๐-๓-๑)
Excursions for Environmental Science and Technology
1 (0-3-1)
การฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อม
๒ (๐-๖-๒)
Environmental Practicum
2 (0-6-2)

๒๓

มคอ. ๒
ปีการศึกษาที่ ๑
ภาคการศึกษา

รหัส

ชื่อวิชา

๑

วทคม ๑๐๓
SCCH 103
วทคม ๑๑๘
SCCH 118
วทคณ ๑๐๓
SCMA 103
วทชว ๑๒๔
SCBI 124
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทฟส ๑๖๗
SCPY 167
ศศภอ xxx*
LAEN xxx
มมศท ๑๐๑**
MUGE 101
มมศท ๑๐๒**
MUGE 102
มมศท ๑๐๓***
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐***
LATH 100

เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลัส
Calculus
ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
Physics for Applied Science I
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
English Course Level 1-4
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Art and Sciences for Human Development
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of Using Thai Language in Communication

XXXX xxx*
XXXX xxx

วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ)
General Education (Health Science)

*เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
**รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา แต่คิดหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ ๑
***รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา แต่คดิ หน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ ๒
๒๔

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๐
0
๐
0
๑ (๐-x-x)
1 (0-x-x)
รวม ๒๒ หน่วยกิต

มคอ. ๒
ปีการศึกษาที่ ๑ (ต่อ)
ภาคการศึกษา

รหัส

๒

วทคม ๑๐๔
SCCH 104
วทคณ ๑๖๖
SCMA 166
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทชว ๑๒๕
SCBI 125
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
ศศภอ xxx*
LAEN xxx
มมศท ๑๐๑**
MUGE 101
มมศท ๑๐๒**
MUGE 102
มมศท ๑๐๓***
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐***
LATH 100

ชื่อวิชา
เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
ชีววิทยาทั่วไป ๒
General Biology II
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
English Course Level 1-4
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Art and Sciences for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Art and Sciences for Human Development
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of Using Thai Language in Communication

*เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
**รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา แต่คิดหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ ๑
***รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา แต่คดิ หน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ ๒

๒๕

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๔)
3 (3-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๐
0
๐
0
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
รวม ๑๙ หน่วยกิต

มคอ. ๒
ปีการศึกษาที่ ๒
ภาคการศึกษา

รหัส

๑

วทคม ๑๒๑
SCCH 121
วทคม ๒๑๔
SCCH 214
วทคม ๒๑๙
SCCH 219
วทชค ๒๐๖
SCBC 206
สวศท ๑๐๐
ENGE 100
สววส ๒๑๐
ENES 210
สววส ๒๓๐
ENES 230
สวศท ๑๐๑
ENGE 101

ชื่อวิชา
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
Fundamental Analytical Chemistry
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
โลกและธรรมชาติ
The Earth and Nature
นิเวศวิทยา
Ecology
ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Geology and Soil Science
การมีชีวิตอย่างยั่งยืน
Sustainable Living

๒๖

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
รวม ๒๑ หน่วยกิต

มคอ. ๒
ปีการศึกษาที่ ๒ (ต่อ)
ภาคการศึกษา

รหัส

๒

ศศภอ ๒๖๒
LAEN 262
สววส ๒๐๐
ENES 200
สววส ๒๑๑
ENES 211
สววส ๒๒๐
ENES 220
สววส ๒๒๑
ENES 221
สววส ๒๓๑
ENES 231

ชื่อวิชา
การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร
Listening and Speaking for Communication
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Microbiology
เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
การวิเคราะห์คุณภาพน้ําและน้ําเสีย
Water and Wastewater Quality Analysis
การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
อุทกวิทยาสําหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Hydrology for Environmental Sciencetist

๒๗

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
รวม ๑๗ หน่วยกิต

มคอ. ๒
ปีการศึกษาที่ ๓
ภาคการศึกษา

รหัส

ชื่อวิชา

๑

สววส ๓๐๐
ENES 300
สววส ๓๒๐
ENES 320
สววส ๓๒๑
ENES 321

สถิติสิ่งแวดล้อม
Environmental Statistics
การวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution analysis
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
Wastewater Treatment Technology

สววส ๓๒๒
ENES 322
สววส ๓๓๐
ENES 330
XXXX xxx
XXXX xxx
สววส xxx
ENES xxx

การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
Biological Resources Management
วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
วิชาเลือกเฉพาะด้านเสรี ๑
Environmental Free Elective 1

๒๘

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (x-x-x)
3 (x-x-x)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
รวม ๒๑ หน่วยกิต

มคอ. ๒
ปีการศึกษาที่ ๓ (ต่อ)
ภาคการศึกษา

รหัส

๒

สววส ๓๒๓
ENES 323
สววส ๓๒๔
ENES 324
สววส ๓๓๑
ENES 331
สววส ๓๓๒
ENES 332
สววส ๓๔๕
ENES 345
สววส ๓๙๐
ENES 390

ภาคฤดูร้อน

สววส ๓๙๑
ENES 391

ชื่อวิชา
มลพิษทางอากาศ
Air Pollution
เทคโนโลยีสําหรับการสํารวจและติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม
Technology for Environmental Survey and
Monitoring
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

Environmental and Resources Economics
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
เทคโนโลยีสะอาด
Cleaner Technology
ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Excursions for Environmental Science and
Technology
การฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Practicum

๒๙

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
รวม ๑๖ หน่วยกิต
๒ (๐-๖-๒)
2 (0-6-2)
รวม ๒ หน่วยกิต

มคอ. ๒
ปีการศึกษาที่ ๔
ภาคการศึกษา

รหัส

๑

สววส ๔๙๐
ENES 490
สววส ๔๙๑
ENES 491

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม
๑ (๑-๐-๒)
Environmental Ethics
1 (1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
Environmental Research Methodology and Seminar
2 (2-0-4)

XXXX xxx
XXXX xxx
XXXX xxx
XXXX xxx
XXXX xxx
XXXX xxx
สววส xxx
ENES xxx
สววส xxx
ENES xxx

วิชาเลือกเสรี ๑
Free Elective
วิชาเลือกเสรี ๒
Free Elective
วิชาศึกษาทั่วไป
General Education
วิชาเลือกเฉพาะด้านเสรี ๒
Environmental Free Elective 2
วิชาเลือกเฉพาะด้านเสรี ๓
Environmental Free Elective 3

สววส ๔๙๖
ENES 496

โครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Project in Environmental Science and
Technology

๒

ชื่อวิชา

๓ (x-x-x)
3 (x-x-x)
๓ (x-x-x)
3 (x-x-x)
๓ (x-x-x)
3 (x-x-x)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
รวม ๑๘ หน่วยกิต
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
รวม ๓ หน่วยกิต

๓๐

มคอ. ๒
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
ดูคําอธิบายรายวิชาในภาคผนวก ก.
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสุกล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

๑. นายรัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
3-2101-0049X-XX-X

รศ.

๒. นายจําลอง อรุณเลิศอารีย์
3-1013-0013X-XX-X

รศ.

๓. นางสาวกาญจนา นาคะภากร
3-6097-0036X-XX-X

๔. นายเกษม กุลประดิษฐ์
3-1206-0000X-XX-X
๕. นางอัจฉราพร ขําโสภา
3-1021-0141X-XX-X

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

วท.ด. (วนศาสตร์) ๒๕๔๔
วท.ม. (วนศาสตร์) ๒๕๔๐
วท.บ (วนศาสตร์) ๒๕๓๘
Ph.D. (Fisheries) ๒๕๓๖
M. Agriculture (Fisheries) ๒๕๓๓
วท.บ.(ประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) ๒๕๒๖
D.Tech.Sc. (Remote Sensing and
Geographic Information System)
๒๕๔๙
M.Sc. (Remote Sensing and
Geographic Information System)
๒๕๔๐
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๓๖
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
๒๕๓๒
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๒๘
ปร.ด. (ชีววิทยา) ๒๕๔๑
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) ๒๕๓๖
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๐

๓๑

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kagoshima University,
Japan
Miyazaki University, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ. ๒
๓.๒.๒ อาจารย์ประจํา
ชื่อ นามสุกล
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นายกัมปนาท ภักดีกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๒. นางสาวนาฏสุดา ภูมิจํานงค์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๓. นางเบญจภรณ์ ประภักดี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๔. นายรุ่งจรัส หุตะเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
๕. นางสาวศันสนีย์ ชูแวว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

รศ.

Ph.D. (Civil and Environmental
Engineering) ๒๕๔๔
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๓๕
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ -ภาคสมทบ)
๒๕๓๑
Ph.D. (Natural Science) ๒๕๓๘

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๓๐
วท.บ. (วนศาสตร์) ๒๕๒๗
D.Tech.Sc. (Environmental
Toxicology, Technology and
Management) ๒๕๔๗
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
๒๕๓๘
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ๒๕๓๕
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๒๒
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ๒๕๑๙
Ph.D. (Environmental
Planning) ๒๕๓๑
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๒๔
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป เคมีชีววิทยา) ๒๕๒๐

๓๒

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

The University of
Edinburgh, Scotland
มหาวิทยาลัยมหิดล
สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ พระ
นคร
Hamburg University,
Germany
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of
Melbourne, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มคอ. ๒
ชื่อ นามสุกล
เลขประจําตัวประชาชน

๖. นายสยาม อรุณศรีมรกต
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

รศ.

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๓๖
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
๒๕๓๕
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๓๖
ศษ.บ. (สุขศึกษา) ๒๕๓๑
วท.ด. (วนศาสตร์) ๒๕๔๔
วท.ม. (วนศาสตร์) ๒๕๓๑
วท.บ. (วนศาสตร์) ๒๕๒๕
Ph.D. (Palaeoenvironment)
๒๕๓๒
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๒๑
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๑๘
Ph.D. (Ecology of Coastal
Marine Science) ๒๕๔๐
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ๒๕๓๓
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ๒๕๒๙
Ph.D. (Environmental Science)
๒๕๔๕
M.Eng. (Architecture and Civil
Engineering) ๒๕๓๙
B.Eng. (Civil Engineering) ๒๕๓๗
ปร.ด. (เคมีเทคนิค) ๒๕๔๕
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์)๒๕๔๐
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) ๒๕๓๘

๗. นายสุระ พัฒนเกียรติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

๘. นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

๙. นางสุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

๑๐. นางสาวกอบแก้ว มโนมัย
พิบูลย์

ผศ.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

๑๑. นายกิติกร จามรดุสิต
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

๓๓

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
The University of Adelaide,
Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
The University of
Melbourne, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
National Institute of Public
Health, Japan
Kobe University, Japan
Kobe University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

มคอ. ๒
ชื่อ นามสุกล
เลขประจําตัวประชาชน

๑๒. นายเกษม กุลประดิษฐ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
๑๓. นางจงดี โตอิ้ม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๑๔. นางสาวจารุวรรณ วงค์ทะ
เนตร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๑๕. นายจิรพล สินธุนาวา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๑๖. นายปฐมพงศ์ สงวนวงศ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผศ.

ผศ.

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๓๒
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๒๘
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา) ๒๕๕๒
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ) ๒๕๔๑
พย.บ. ๒๕๒๖
Ph.D. (Green Chemistry and
Environmental Biotecnology)
๒๕๕๐
M.Sc. (Environmental
Technology and Management)
๒๕๔๕
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)
๒๕๔๐
Ph.D. (System Dynamics) ๒๕๒๖

ผศ.

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๒๑
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ๒๕๑๙
M.A. (Economics) ๒๕๒๙

ผศ.

ผศ.

M.A. (Economics) ๒๕๓๙

๑๗. นางสาวปิยะกาญจน์ เที้ยธิ
ทรัพย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

บช.บ. (ทฤษฎีบัญชี) ๒๕๒๔
วท.ด. (ป่าไม้) ๒๕๔๙
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๓๗
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๓๓

๓๔

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Science and
Technology, Korea
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Strathclyde,
UK.
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
North Western University,
USA.
The Johns Hopkins
University, USA.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มคอ. ๒
ชื่อ นามสุกล
เลขประจําตัวประชาชน

๑๘. นายพัฒน ทวีโภค
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๑๙. นายพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๒๐. นางเรวดี โรจนกนันท์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๒๑. นายลือพล ปุณณกันต์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
๒๒. นางสาววิมล สอนแจ่ม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผศ.

Ph.D. (Environmental
Protection Technology) ๒๕๔๑

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

M.Sc. (Environmental Science)
๒๕๓๒
วท.บ. (ประมง) ๒๕๒๖
ผ.ด. (การวางแผนภาคและเมือง)
๒๕๔๙
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๓๓
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) ๒๕๒๗
Ph.D. (Ecology, Evolution and
Systematics) ๒๕๔๗
M.Sc. (Environmental
Sanitation) ๒๕๓๒
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๒๙
วท.บ. (ชีววิทยา) ๒๕๒๔
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๓๑
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ๒๕๒๖
Ph.D. (Statistics) ๒๕๔๒
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) ๒๕๓๕

๒๓. นางศรัณยา สุจริตกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ๒๕๒๘
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) ๒๕๕๓
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) ๒๕๓๓
วท.บ. (สถิติ) ๒๕๒๙

๓๕

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

Technical University
Hamburg-Harburg,
Germany
Florida Institute of
Technology, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
The Australian National
University, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มคอ. ๒
ชื่อ นามสุกล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

๒๔. นายสิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

๒๕. นางอุไรวรรณ ต้นตระกูล
รัตน์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

Ph.D. (Human Geography)
๒๕๓๗
M.Sc. (Environmental Science)
๒๕๒๘
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๒๒
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๓๑
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) ๒๕๒๑

๒๖. นางสาวอัจฉรา อัศวรุจิกลุ
ชัย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

๒๗. นางกุลวดี แก่นสันติสุข
มงคล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๒๘. นางสาวจุฬาภรณ์ กําเนิด
เพชร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๒๙. นายนรินทร์ บุญตานนท์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

Ph.D. (Environmental
Engineering) ๒๕๔๖
M.Sc. (Environmental
Engineering) ๒๕๓๙
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
๒๕๓๕
Ph.D. (Ecology) ๒๕๔๗
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๐
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๒๖
Dr. rer. nat. (Technische
Chemie) ๒๕๔๙
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๓๕
วท.บ. (ชีววิทยา) ๒๕๒๘
Ph.D. (Biological Sciences)
๒๕๔๔
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) ๒๕๓๙
วท.บ. (เคมี) ๒๕๓๖

๓๖

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

The Australian National
University, Australia
Monash University
Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Florida International
University, USA
Florida Institute of
Technology, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of California at
Davis, USA.
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University Hannover,
Germany
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Kyoto University, Japan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(วิทยาเขตหาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มคอ. ๒
ชื่อ นามสุกล
เลขประจําตัวประชาชน

๓๐. นายบัณฑิต ชาญณรงค์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
๓๑. นายบุญลือ คะเชนทร์ชาติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๓๒. นายรัตนะ บุลประเสริฐ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๓๓. นายวิมุติ ประเสริฐพันธุ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

๓๔. นายวีรฉัตร์ ฉัตรปัญญา
เจริญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
๓๕. นายสัญชัย สูติพันธ์วิหาร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
๒๕๓๔
วท.บ. (สุขาภิบาล) ๒๕๓๐
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ๒๕๕๕
วท.ม. (เทคโนโลยีการวางแผน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท)
๒๕๔๑
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) ๒๕๓๗

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) ๒๕๕๒
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๗
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) ๒๕๓๗
Ph.D. (Environmental
Information System
Management) ๒๕๔๒
M.Sc. (Environmental Science)
๒๕๒๘
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) ๒๕๒๑
บธ.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ) ๒๕๔๐
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ๒๕๒๖
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๓๙
วท.บ. (ชีววิทยา) ๒๕๓๒

๓๗

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่
โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The University of
Melbourne Australia,
Australia
Monash University,
Melbourne Australia,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มคอ. ๒
ชื่อ นามสุกล
เลขประจําตัวประชาชน

๓๖. นายกันต์ ปานประยูร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

อาจารย์

Ph.D. (Renewable Energy)
๒๕๕๔
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๗
สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) ๒๕๕๑
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ๒๕๔๑
Ph.D. (Environmental
Technology) ๒๕๕๔
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรชีวภาพ)
๒๕๔๔
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๔๑

๓๗. นางสาวมณฑิรา ยุติธรรม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

๓๘. นางสาววิภาวรรณ ตินนัง
วัฒนะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
๓๙. นางสาวนวลจันทร์ สิงห์
คราญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

๔๐. นางสาวปรียาพร เกิดฤทธิ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

อาจารย์

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยบูรพา
Ph.D. (Major: Aquatic Science, Cornell University, USA.
Minor: Environmental System
Engineering) ๒๕๕๐
วท.ม. (สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๒
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
๒๕๓๖
Ph.D. (Biotechnology) ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๓๘

มคอ. ๒
๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
๓.๒.๓.๑ อาจารย์จากคณะหรือสถาบันอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และจากหน่วยงาน
อื่นๆ นอกมหาวิทยาลัยมหิดล
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้กําหนดให้
นั กศึ ก ษาทุ ก คนลงทะเบี ยนรายวิ ชาการฝึ กงานด้ านสิ่ งแวดล้อ ม ซึ่งเป็ น การฝึ กงานตามภารกิ จ ของสถานที่ ฝึ กใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ งานวิจั ย งานวิเคราะห์ ควบคุ ม มาตรฐานด้ าน
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของตัวแทนผู้รับผิดชอบการฝึกงานของหน่วยงานนั้นๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน
รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต

สววส ๓๙๙

การฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อม
รวม

๒ (๐-๖-๒)
๒

ชั้นปี /
ภาคการศึกษา
๓/๓
-

สัปดาห์

ชั่วโมงสอน

๖
๖

-

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
๑) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีองค์กร
๒) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจากชั้นเรียน
เพื่อป้องกัน แก้ปัญหาส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องขึ้นในตนเองและสังคม
๓) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า
๔) มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถถ่ายทอดความรู้จาก
ประสบการณ์ภาคสนามให้ผอู้ ื่นได้
๔.๒ ช่วงเวลา
การฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาทํางานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกงานรวมไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์
๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ทางหลักสูตรทําการจัดกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ ๒-๓ คน เพื่อทํางานวิจัยเชิงทดลองตามโจทย์หรือประเด็นปัญหา
ปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาสามารถนําทฤษฎีมาประยุกต์ในการทําโครงงาน ที่มุ่งเน้นประเด็นการศึกษา
เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษาวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาหัวข้อโครงการ การ

๓๙

มคอ. ๒
ค้นคว้าข้อมูล การวางแผน และการเก็บข้อมูล การประเมินผล การเขียนรายงาน และนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
รายงาน การนําเสนอหน้าชั้นเรียน และมีการจัดนิทรรศการเสนอผลงาน มีขอบเขตของงานที่สามารถดําเนินการสําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
๑) มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องต้นได้
๒) สามารถศึกษาด้วยตนเองภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
๓) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิติจากข้อมูล และอธิบายผลการศึกษาได้ โดยมีความ
ซื่อสัตย์ในการนําเสนอข้อมูลจริง
๔) สามารถจัดทํารายงานตามรูปแบบภายในระยะเวลาที่กําหนด
๕.๓ ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ ๔

๕.๔ จํานวนหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
๑) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาสนใจเพื่อให้
คําแนะนําแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
๒) มีการกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา เพื่อให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้า
และติดตามการทํางานของนักศึกษา
๓) มีตัวอย่างโครงการงานวิจัยให้ศึกษา
๔) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และมีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การทํางานนอก
เวลา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๑) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทํางานวิจัย จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่
ละขั้นตอน และจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสารโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
๒) ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการนําเสนอหน้าชั้นเรียน และโปสเตอร์ โดยคณาจารย์
ประจําวิชา
๓) ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนด

๔๐

มคอ. ๒

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อ
- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และข้อกฎหมายต่างๆ ที่
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
- มีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีการสอดแทรกทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาที่เรียน เช่น วิชา
จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับนักสิ่งแวดล้อม และ การฝึกงานด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
มีภาวะผู้นํา และการทํางานเป็นทีม
กําหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม โดยมีการกําหนดหัวหน้า
กลุ่มในการทํารายงาน และกําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงาน
เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นํา การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี และการทํางาน
เป็นทีม
มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและ - มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้
สังคม
นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
สม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียนเพื่อเสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น
ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง
เสริมสร้างการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติการ
เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางวิชาชีพ สามารถนําความรู้ไป
ใช้ได้จริงในการทํางาน
มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น
การค้นคว้า ข้อมูลสารสนเทศ การทําโครงงานวิจัย
ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การ
จากผู้พบเห็น
เจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นในระหว่างการ
เรียนรู้
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เมตตากรุณ า ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ จิตสํานึกต่อสังคมและตระหนักในคุณ ค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๒) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ
๓) สามารถวิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ /ปั ญ หาทั่ ว ไปและทางวิ ช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และสังคราะห์แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานตามกําหนดเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๒) สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้านการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม และการประกอบวิชาชีพ
๓) เน้นให้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น ทุกครั้งที่นํา
ผลงานหรือข้อมูลของผู้อื่นมาใช้ในการทํารายงานหรือโครงงานวิจัยของตนต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลนั้น
๔) มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็น และการทํางานร่วมกับผู้อื่น
การเป็นผู้นําและผู้ตาม การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
๕) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา และ
ความเสียสละ
๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที
มอบหมาย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒) สังเกตถึง การมีวินัยในการเรียน การเสียสละ การซื่อสัตย์สุจริต และพฤติกรรมการแสดงออกใน
โอกาสต่างๆ
๓) ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในรู ป ของผลงาน และ
กระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
๔) จํานวนนักศึกษาที่กระทําการทุจริตในการสอบ
๕) ภายหลังสาเร็จการศึกษา ทําการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต ด้วยแบบสอบถาม
๒. ด้านความรู้
๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทําให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อมและความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์
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๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๓) มีความรู้ทางด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์
๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านความรู้
๑) จั ด การเรี ย นการสอนหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี มี ก ารทํ า การทดลอง
ปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาที่เรียน
๒) ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน และมี
การมอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ในพื้นที่จริง ได้รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กัน
๓) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานที่ฝึกงาน
๔) จัดให้มีทัศนศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
สถานที่จริง
๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
๑) ผลการทดสอบย่อย
๒) ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิของแต่ละรายวิชา
๓) รายงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
๔) โครงงานที่นักศึกษานําเสนอ
๕) การนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
๖) ผลการฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อม และทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถติดตามและเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหาวิชาการกับสิ่งแวดล้อม ชีวิตประจําวัน และศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
๒) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด และหลักฐานจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทั้งเรื่องทั่วไปและด้านวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
๓) สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการทํา
วิจัยนบริบททางวิชาชีพและวิชาการ
๔) สามารถประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ในการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
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๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะทางปัญญา
๑) จัดการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง
๒) ทํากรณี ศึก ษา และใช้ปัญ หาเป็นตัวกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้ เพื่ อให้ นักศึกษาได้ทําการสืบค้น
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดวิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ และ
ร่วมกันนําเสนอ เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น หรือใช้การอภิปรายกลุ่ม
๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา
๑) จากผลการสอบวัดผลในรายวิชาต่าง ๆ
๒) จากการนําเสนองาน การสื่อสาร การอภิปรายกลุ่ม และตอบข้อซักถามในชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ
รวมถึงในการร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนา
๓) จากความก้าวหน้าในกระบวนการวิจัย หรือการทําโครงงานทางวิทยาศาสตร์
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
๒) สามารถทํางานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทั้งฐานะผู้นําหรือสมาชิกกลุ่ม
๓) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ มี การทํ างานกลุ่ ม การทํ างานที่ ต้ องประสานงานกั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม
๒) จัดให้มีการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
๓) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming ) เพื่อฝึกการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
๔) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก และเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนางานที่
มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
๕) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมและนําเสนอผลของโครงงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับต่างๆ
๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น ความสนใจ ความตั้งใจเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
๒) ติดตามการทํางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
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๓) ประเมินผลจากพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในวาระและ
สถานการณ์ต่างๆ การแสดงบทบาทภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
๔) ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย
๕) การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ รวมถึงการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการของ
นักศึกษา
๕. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความสามารถเลือกใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และการ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
๓) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการฟัง การพูด การเขียน และการนําเสนอ
๔) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้
๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสาร
ระหว่ างบุ ค คล ทั้ งการพู ด การฟั ง และการเขี ย นในกลุ่ ม ผู้ เรี ย น ระหว่ างผู้ เรี ย นและผู้ ส อน และบุ ค คลอื่ น ๆ ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
นําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและนําเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
๓) จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ ส่งเสริม ให้ ผู้เรียนได้ เลื อกและใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ประเมินจากการนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ทั้งในรูปรายงานการวิจัย โปสเตอร์ หรือการ
นําเสนอหน้าชั้น โดยมีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิ ตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบการนําเสนอผลงาน
๒) ความสามารถในการอธิ บ ายถึ งข้ อ จํ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ต่ างๆ การอภิ ป ราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
๓) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญ หาในการทําโครงงาน และสถานการณ์
จําลอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามระเบี ยบมหาวิท ยาลัย มหิ ดลว่าด้ วยการศึ กษาระดั บ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
(ภาคผนวก ฉ.)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา ได้แก่ การประเมินข้อสอบถึงความครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลการสอบ รวมถึงให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได๎โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เก็บข้อมูลสัมฤทธิ์ผลการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต และนําผลย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยดําเนินการเก็บข้อมูล ต่อไปนี้
(๑) จํานวนบัณฑิตที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
(๒) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษาในด้านการได้
งานทําตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตําแหน่งงาน และระยะเวลาในการหางานทํา
(๓) ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพหรือ
ศึกษาต่อ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
(๔) ความพึ งพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิ ต นายจ้าง หรือผู้บั งคับบั ญ ชาต่อบัณ ฑิ ตที่ จบการศึกษาและเข้ า
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร
(๕) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(๖) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(๗) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
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๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
(ภาคผนวก ฉ.)

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน โดยสาระประกอบด้วย
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- จรรยาบรรณวิชาชีพ
- สิทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ จัดประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ฎในสาขาที่สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้งด้านการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มี
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(๒) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(๑) ส่งเสริมให้มี ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
(๒) กระตุ้นให้คณาจารย์จัดทํ า และพัฒ นาผลงานทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(๓) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(๔) สนับสนุนให้คณาจารย์มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับกระบวนการต่างๆ ในการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ควบคุมคุณภาพ และการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยมีการประชุมหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุงหลักสูตร
๑.๒ มี อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑.๓ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยก่อนเปิดภาคการศึกษามีการเตรียมจัดตารางสอน เตรียม
เนื้ อ หา เอกสารประกอบ และสื่ อ การสอน ตรวจสอบความพร้อ มของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและอุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งใช้ มี ผู้
ประสานงานรายวิชาทําหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา
๑.๔ มีการจัดทํา
- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ทั้งในรายวิชาพื้นฐานและทุกรายวิชาที่ทําการเปิดสอน เพื่อแสดง
จุดมุ่งหมายของรายวิชาแผนการเรียนการสอน และการประเมินผล
- รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔)
- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕)
- รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖)
- รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)
๑.๕ มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร
๑.๖ มอบหมายอาจารย์ประจํารายวิชาหรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความต้องการ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอนระหว่างภาค และใช้ข้อมูลในการปรับปรุงการสอน
๑.๗ มีการประเมินมาตรฐานหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรสม่ําเสมอทุก ๕ ปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมกับนํา
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ และผู้จ้างงาน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
(๑) หารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินโดยการบริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ตามความจํ าเป็ น กํ า หนดวงเงิน ค่ าใช้ จ่ ายในแต่ ล ะรายวิ ช า และติ ด ตามการใช้ จ่ ายให้ เป็ น ไปตามแผนและตาม
กําหนดเวลา
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(๒) จัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
(๑) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัยใช้สถานที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ
อาคารอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลาง
และห้องสมุดประจําคณะ ที่มีหนังสือ และตําราด้านนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้นบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการวางแผนเพื่อติดตาม สํารวจความต้องการ จัดสรรงบประมาณ และจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน โดยคณะฯ มีการสารวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ LCD เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพ และโปรเจกเตอร์ เป็นต้น ซึ่งกาหนดไว้เป็น
โครงการในแผนปฏิบัติงาน และการเสนอข้อจัดตั้งงบประมาณแต่ละปีทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
ได้ และนําเสนอผู้บริหารประจําคณะเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (เงินรายได้)
ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให้สํานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดประจํา
คณะ และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา มีการสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นประจาทุกปี นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้
สื่อของอาจารย์แล้ว ในแต่ละปีการศึกษาคณะจะมีการสํารวจและติดตามความเพียงพอของอุปกรณ์ การเรียน การ
สอน และทรัพยากรต่างๆ ที่ชํารุดหรือใช้การไมได้ หรือยังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
(๑) อาจารย์ ป ระจําต้ อ งมี คุ ณ วุฒิ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘

๔๙

มคอ. ๒
(๒) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(๓) มี ค วามรู้ มี ทั กษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ของนั กศึ ก ษาและมี
ประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(๔) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะ
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และร่วมประชุมให้ความเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือ แนวทางที่จะทํ าให้ บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และได้ บัณ ฑิ ตเป็ นไปตามคุณ ลักษณะบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์
๓.๓ คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
คณะฯ มี น โยบายให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิช าเชิ ญ อาจารย์ พิ เศษหรือ วิ ท ยากรผู้ เชี่ ย วชาญมาบรรยาย
โดยเฉพาะหัวข้อที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษา
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คณะฯ มีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และต้อง
ผ่ า นการคั ด เลื อ กด้ ว ยการสอบแข่ งขั น ที่ ป ระกอบด้ ว ยการสอบข้ อ เขี ย นและการสอบสั ม ภาษณ์ โดยข้ อ สอบให้
ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง และมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานกับอาจารย์และนักศึกษา
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่ เพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานกับหน่วยงานอื่น
หรือร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย
๕. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํา นักศึกษา
๕.๑ การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คําปรึกษาเฉพาะรายแก่นักศึกษาทุกคนตั้งแต่นักศึกษาเริ่ม
เข้าเรียนในปีการศึกษาแรก โดยจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ําเสมอทุกภาคการศึกษา เพื่อวางแผนการ
เรียน แนะนําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนมีการกําหนดชั่วโมง
ให้คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนัดหมายและพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ นอกจากนี้มีการจัดอบรม
สัมมนาการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพแก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
(ภาคผนวก ฉ.)

๕๐

มคอ. ๒
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต
๖.๑ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพื่อ
ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๕ ปี
๖.๒ จัดการสํารวจความพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร
๖.๓ มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการทํางานของบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้บณ
ั ฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ ี่กําหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน
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มคอ. ๒
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องมีผลการดําเนินงาน ข้อที่ ๑-๕ ตัว (ในแต่ละปี)
รวมตัวบ่งชี้ (ในแต่ละปี)

ปี
๒๕๕๖

ปี
๒๕๕๗

ปี
๒๕๕๘

ปี
๒๕๕๙

ปี
๒๕๖๐

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

๕

๕

๕

๕

๕

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

หมายเหตุ การกําหนดจํานวนช่องของปีในตารางต้องให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

ปีการศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม ๘ ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม ๙ ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม ๑๐ ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม ๑๑ ตัว
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ ๑ – ๕ และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม ๑๒ ตัว

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
(๑) ประเมินจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
(๒) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ

๕๒

มคอ. ๒
(๓) ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา อาจารย์ผู้ร่วมสอน หรือผู้บังคับบัญ ชา นําผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
โดยอาจารย์แต่ละท่าน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(๑) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชาโดย
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา
(๒) การประเมิ น การเรีย นรู้ของนั กศึ กษาจากพฤติ กรรมการแสดงออก การฝึก ปฏิ บั ติงาน การทํ า
กิจกรรมและผลการสอบ
(๓) ประเมินตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ของวิชาชีพสิ่งแวดล้อม
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนักศึกษาอย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๒
ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา
(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต
กําหนดกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริงวางแผนไว้ล่วงหน้าและ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในเอกสารรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รรายละเอี ย ดรายวิ ช าและรายละเอี ย ด
ประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียนการ
สอบสัมภาษณ์การสอบปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมการให้คะแนนโดยผู้ร่วมงานรายงานกิจกรรม การประเมินตนเอง
ของผู้เรียนส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การ
ประเมินข้อสอบการทวนสอบหลังศึกษาครบทั้งหลักสูตร การประเมินจากผู้ผ่านการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขาสิ่งแวดล้อมการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตเป็นต้น
นอกจากนี้การประเมินผลความรู้สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
เป็ นผู้ มี ความรู้มีคุณ ธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองสามารถ
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ เพื่ อ การดํ ารงชี วิ ต ในสั งคมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทั้ งทางร่ างกายและจิ ต ใจมี ค วามสํ านึ ก และความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
๒.๑ ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า
ดําเนินการประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันโดยติดตามจากผลการเรียน และผลการทําโครงงาน ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด โดย
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ

๕๓

มคอ. ๒
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และสําหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถาม หรืออาจจะ
จัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม
๒.๒ ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ประเมินความพึงพอใช้ต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามไปยัง
ผู้ใช้บัณฑิต
๒.๓ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือนําข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือ
จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ปี ตามดั ช นี บ่ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ร ะบุ ใ นหมวดที่ ๗ ข้ อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย
๔. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
(๑) อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค
ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอประธานหลักสูตร
(๒) ประชุ ม อาจารย์ ป ระจํ าหลั ก สู ต ร รวบรวมข้ อ มู ล จากการประเมิ น การเรีย นการสอนของอาจารย์
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ เพื่อประมวลผล และวิเคราะห์ถึงปัญหา
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
เพื่อวางแผนปรับปรุงการดําเนินการในรอบการศึกษาต่อไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร เสนอ
ต่อคณบดี
(๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้สําหรับปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการ
ปรับปรุงในแต่ละรายวิชานั้น สามารถดําเนินการได้ทันทีที่พบปัญหา ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะดําเนินการทุกๆ ๕
ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม

๕๔

