เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
กํ า หนดให้ จั ด ทํ า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาหรื อ สาขาวิ ช าเพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานํ า ไปจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
หรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๑ ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ชื่อสาขาวิชา
(๑) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
B.S. or B.Sc. (Environmental Science and Technology)
๒.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental and Natural Resource
Management)
B.S. or B.Sc. (Environmental and Natural Resource Management)
หมายเหตุ มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อม
จะเน้นองค์ความรู้เป็นหลัก ส่วนชื่อปริญญาอาจแตกต่างกันในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตามวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา ฉบับที่มีผลบังคับใช้
ในปั จ จุ บั น แต่ให้ มีผ ลการเรีย นรู้ค รบถ้ว นตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาตรี สาขาวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฉบับนี้
๓ ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
๓.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้ อม หมายถึง สาขาวิช าที่ มีการศึกษาทางด้าน
วิท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ วิท ยาศาสตร์ ก ายภาพ เทคโนโลยี และนิ เวศวิ ท ยา ในลั ก ษณะที่ เป็ น พหุ วิ ท ยาการ
เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไข ป้องกัน และการจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนาความรู้นั้น ๆ
ไปใช้ป ระโยชน์ รวมถึงการศึกษาทางด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ บัณ ฑิตสามารถประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
๑

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ ทั้งใน
สถานประกอบการหรือชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทางานที่เกี่ยวข้องอื่ นๆ เช่น การวิจัยและ
พัฒ นาเทคโนโลยี ทางด้านสิ่งแวดล้ อม การตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม และการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงมีพื้นฐานความรู้อย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
๓.๒ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สาขาวิชาที่มีการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในลักษณะบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปใช้ในการป้องกัน แก้ไข และการจัดการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทั้ง ๒ สาขาวิชาใช้คุณลักษณะเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.๒ มีความรอบรู้ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ และสามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔.๓ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญ หา โดยใช้ความรู้
ในศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๔.๔ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕ สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม
๔.๖ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๗ มีความสามารถด้านการวิจัย
๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีระเบียบวินัย
(๓) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(๕) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักในคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม
๒

๕.๒ ความรู้
(๑) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและ
เป็ น ระบบ ได้ แ ก่ หลั ก การทางสิ่ งแวดล้ อ ม มลพิ ษ สิ่ งแวดล้ อ มและการควบคุ ม การวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
(๒) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถ
นามาบูรณาการกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(๓) มี ค วามรอบรู้ แ ละสามารถติ ด ตามสถานการณ์ แ ละความก้ าวหน้ าทางวิช าการใน
สาขาวิชา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(๔) มีความรู้ใน กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๕.๓ ทักษะทางปัญญา
(๑) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ
แนวคิด และหลั กฐานใหม่ ๆ จากแหล่ งข้อมู ล ที่ ห ลากหลาย และใช้ข้ อมู ล ที่ ได้ในการแก้ไขปั ญ หาได้อ ย่าง
เหมาะสม
(๒) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(๒) สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและสมาชิ ก กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
(๔) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลอื่น
๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปล
ความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(๒) สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสารรวมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓

(๓) สามารถระบุ เข้ า ถึ ง และคั ด เลื อ กแหล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าและมีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
การสื่อสารที่เหมาะสม
(๕) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
๖ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
๗ โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชา
เลือกเฉพาะด้าน หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมทั้ง
หลักสูตร และหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
เนื่องจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีลักษณะงานที่หลากหลาย จึงต้องกาหนด
เป็นกลุ่มย่อย ดังนี้
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของแต่ละสาขาวิชา
๗.๒.๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(๑) กลุ่มวิชาแกน* (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
(๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
(๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
(๒) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(๓) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
(๔) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
๗.๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๗.๔ หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
*ทั้ งนี้ ก าหนดให้ เนื้ อ หาและเนื้ อ หาสาระหลั ก ของหั ว ข้ อ รายวิ ช าเป็ น ตามข้ อ ๘.๑ ของ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๔

โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต แบ่งเป็น
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๘๘ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาแกน* (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
- วิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
- วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
- วิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
ประกอบด้วย - วิชาเคมีวิเคราะห์ รวมปฏิบัติการ
- วิชาเคมีอินทรีย์ รวมปฏิบัตกิ าร
- วิชาชีวเคมี รวมปฏิบัติการ
- วิชาสถิติ
๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
- วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
(ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)
- วิชาด้านเทคโนโลยี
(ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรือ สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๕

โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต แบ่งเป็น
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต
๒.๑.๑ กลุ่มวิชาแกน* (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
- วิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- วิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
- วิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
- วิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๒.๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
ประกอบด้วย - วิชาเคมีวิเคราะห์
- วิชาเคมีอินทรีย์
- วิชาชีวเคมี
- วิชาสถิติ
๒.๒ วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต
กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
* ทั้งนี้ กาหนดให้เนื้อหาและเนื้อหาสาระหลักของหัวข้อรายวิชาเป็นตามข้อ ๘.๑ ของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๖

๘ เนื้อหาสาระสาคัญของสาขา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of knowledge)
ที่ มี เนื้ อ หาสาระส าคั ญ ที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ ๔ กลุ่ ม เนื้ อ หาในแต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยหลั ก การภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร ต้องจัดให้มีจานวนหน่วยกิตในแต่ละกลุ่มวิชา อย่างน้อย
ตามที่แต่ละสาขาวิชากาหนดไว้ในตารางที่ ๑ โดยรายละเอียดของสาระสาคัญของ ๒ สาขาวิชาเป็นดังนี้
ตารางที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- กลุ่มวิชาแกน (วิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
สิ่งแวดล้อม
๒) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๓) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
๔) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
วิชาเลือกเฉพาะด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
๓๐
๘๘
๓๙
๒๔

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓๐
๘๔
๓๓
๒๔

๑๕
๓๗
๖

๙
๔๒
๑๑

๑๕
๑๒
๔
๑๒

๖
๒๑
๔
๙

หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
๖
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ฝึกงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง ฝึ ก งานไม่ น้ อ ยกว่า ๑๕๐ ชั่ ว โมง
หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ๖
หน่วยกิต
หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๒๔
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๗

๘.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม (มีห น่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา เคมีสิ่งแวดล้อม
๒. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) โดยให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การป้องกันและการควบคุม
๒.๑ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) โดยให้มี
เนื้อหาครอบคลุมถึงสาเหตุที่มาของมลพิษทางน้า เสียง อากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย หลักการควบคุม
และแก้ไขมลพิษ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ มลพิษ และกาหนดให้แต่ละสถาบันเลือกที่จะเปิดสอน
รายวิชาการควบคุมมลพิษอย่างน้อย ๑ สาขา (๖ หน่วยกิต) ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๒ ด้ านเทคโนโลยี (มี ห น่ ว ยกิ ต อย่ างน้ อ ย ๖ หน่ ว ยกิ ต ) โดยให้ มี เนื้ อ หาครอบคลุ ม
เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวัฏจักรชีวิต การนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
๓. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การจัดการความขัดแย้ งทางสิ่งแวดล้อม แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการนาความรู้ต่างๆ มาปรับใช้โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาวิจัยหรือปัญหา
พิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสาหรับนักสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่กาหนดตามมาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษมีความรู้เพียงพอ
ในการประกอบวิชาชีพควบคุมดังกล่าว แต่ละหลักสูตร/สถาบันต้องกาหนดให้นักศึกษาที่จะเรียนรายวิชา
การวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีความรู้ในด้านนิเวศวิทยา และหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อม ส่ ว นนั กศึก ษาที่ จ ะเรี ย นรายวิช าส าหรับ การควบคุม มลพิษ ในด้านต่างๆ ต้องมีค วามรู้ใ นด้าน
นิเวศวิทยา หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักการควบคุมมลพิษ

๘

๘.๒ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา
เคมีสิ่งแวดล้อม
๒. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) โดยให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การป้องกันและการควบคุม
๓. กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน หิน แร่ธาตุและอากาศ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การจัดการพิบัติภัย การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อ ม ระบบสารสนเทศทางสิ่ งแวดล้ อ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การจั ด การความขั ด แย้ ง
การจัดการความเสี่ยง
๔. กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม (มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต) ให้มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการนาความรู้ต่างๆ มาปรับใช้โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาวิจัยหรือปัญหา
พิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสาหรับนักสิ่งแวดล้อม
๙ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
การเรียนการสอนเป็นในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
ของแต่ละรายวิชาและแนะนาให้ผู้เรียนทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเน้นการเชื่อมโยง
และการน าแนวคิด หลั กการและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ทางวิท ยาศาสตร์ม าประยุ กต์ ใช้ ในการแก้ไขปั ญ หาทาง
สิ่งแวดล้อม โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพัน ธ์ระหว่างทฤษฏีและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้ผู้เรียนได้
ทาการศึกษาทดลองปฏิบัติจริงหรือใช้เครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชานาญและเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติการเฉพาะของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมถึงให้ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์ มีการมอบหมายงาน
เพื่ อให้ ผู้ เรี ย นได้มี การฝึ กฝนทั กษะด้านต่ างๆ รู้จักวิเคราะห์ แ ละแก้ปั ญ หาด้ว ยตนเอง มีพั ฒ นาการทัก ษะ
การนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขา สาหรับกลยุทธ์การสอนของแต่ละสาขาวิชาใช้หลักการเดียวกัน โดยเน้น
ลักษณะการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Problem-based learning) และพื้นที่ศึกษา
(Area-based learning) ที่ ป ระยุ ก ต์ เข้ ากั บ ปรั ช ญาหลั ก ของแต่ ล ะสาขาวิ ช าเป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ในการเรีย น
การสอน
นอกจากนี้ ยังมีการสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนต่างๆ เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนาเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น
ทักษะในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
๙

๑๐ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบั น อุด มศึ กษาต้ อ งมี ร ะบบการทวนสอบ (พิ สู จ น์ ) เพื่ อ ยืน ยั น ว่าผู้ จบการศึก ษาทุ ก คนมี
ผลการเรียนรู้อย่างน้ อยตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา การทวนสอบควรจัดทาทั้งในระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร ในระดับรายวิชา เช่น การมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผล
การเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา การประเมินข้อสอบ/การให้คะแนนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก การแลกเปลี่ ย นข้อ สอบระหว่างสถาบั น อุด มศึ กษา การสอบข้ อสอบกลางของกลุ่ ม เครือ ข่ าย
สถาบันอุดมศึกษา ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร เป็นการประเมินความสาเร็จของหลักสูตรในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพที่สะท้อนการบรรลุผลการเรียนรู้ในภาพรวมของหลักสูตร เช่น การสอบถามความคิดเห็น
ของนั ก ศึ กษาชั้ น ปี สุ ด ท้ ายและ/หรื อบั ณ ฑิ ต ใหม่ โดยการใช้ แ บบสอบถามหรือโดยการประชุม กลุ่ ม ย่ อ ย
การสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา โดยใช้ข้อสอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
สาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาหรือของกลุ่มเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา และการสอบถามความพึงพอใจ
จากผู้จ้างงาน เป็นต้น
๑๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในชั้นปีที่หนึ่ง ต้องจบ
การศึกษาพื้นฐานสายสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/
หรือของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ส่วนผู้เข้าศึกษาต่อเนื่องในระหว่างหลักสูตร จากระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่า ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
นั ก ศึ ก ษาในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ สาขาอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งจาก
มหาวิทยาลัยอื่น สามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด
ทั้งนี้ การลงทะเบี ยนเรียนข้ามมหาวิทยาลั ยนั้น หลั กสู ตรของทั้งสองมหาวิทยาลั ยจะต้องเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย
การเทียบโอนจากประสบการณ์จะต้องผ่านการทดสอบผลการเรียนรู้ที่ต้องการเทียบโอน อย่างไรก็ตาม
การเทียบโอนทั้งสองกรณีนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่รับเทียบโอนด้วย
๑๒ อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
๑๒.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมต้องมีจานวน
และคุณวุฒิอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน จาก ๕ คน
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัย
และการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อมมาแล้ วอย่างน้อย ๕ ปี ทั้งนี้เพื่ อให้ อาจารย์
๑๐

ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รสามารถแนะน าหรื อ ให้ ข้อ มูล เกี่ ยวกับ หลั กสู ต รและการประกอบวิช าชีพ ที่ เกี่ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทั้งนี้ สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกัน คุณ ภาพ คือ ๒๐:๑ เพื่ อประโยชน์ของนักศึกษาและอาจารย์ในการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมี การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒ นาเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร (NGOs) รวมถึงผู้รู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นอาจารย์พิเศษเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน คือ
ผู้ ช่ ว ยสอนประจ าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามรู้ ในการใช้ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ ทั้ งเครื่อ งมื อ วิเคราะห์ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม และสามารถดูแลบารุงรักษาเบื้องต้น ซึ่งควรมีจานวนเพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนการสอน
๑๒.2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าต้ อ งมี จ านวนและคุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน คือ มีอย่างน้อย ๓ คน จาก ๕ คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ และต้ องมี
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสอน
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี มีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศและ
รูปแบบของการศึกษาที่เหมาะสม เข้าใจและสามารถแนะนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการประกอบวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทั้งนี้ สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกั น คุณ ภาพ คือ ๒๐:๑ เพื่ อประโยชน์ของนักศึกษาและอาจารย์ในการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา
ภาคเอกชน ภาคประชาชน หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรพัฒ นาเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร (NGOs)
รวมถึงผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นอาจารย์พิเศษเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ต้องมีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนคือ ผู้ ช่วยสอนประจาห้ องปฏิบั ติการที่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม และสามารถดูแ ลบ ารุงรัก ษาเบื้ อ งต้ น ซึ่ งควรมี จานวนเพี ยงพอและไม่ เป็ น อุป สรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอน
๑๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
หลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอน ต้องมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญอย่าง
เพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ได้แก่ สถานที่
และทั ศ นู ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการเรี ย นการสอน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม
นอกจากนี้ ต้ อ งมี แ หล่ งและสิ่ งอ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ เช่ น ห้ อ งสมุ ด ระบบ
คอมพิวเตอร์ สถาบันอุดมศึกษาต้องสารวจความต้องการทรัพยากรที่จาเป็นที่ต้องใช้ในหลักสูตรเป็นประจาทุกปี
๑๑

และวางแผนจั ดหาเพิ่มเติม ชดเชย หรือบริห ารจัดการ พร้อมทั้งมีการกากับ ดูแลการใช้ทรัพ ยากรให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๑๔ แนวทางในการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ใหม่จะต้องได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ผลการเรียนรู้ และเป้าหมาย
ของหลักสูตรที่กาหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์และ
วิธี ก ารสอนแบบต่ างๆ กลยุ ท ธ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ รวมถึ งวิ ธี ก ารออกข้ อ สอบเพื่ อ การวั ด
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทารายละเอียดหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม เทคนิคการให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อให้
อาจารย์สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ทั้งอาจารย์ใหม่และเก่าจะต้องได้รับ
การทบทวนฟื้น ฟู และ/หรือพัฒ นาความรู้ ความสามารถที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งด้าน
วิชาชีพและด้านวิชาการ โดยอาจารย์แต่ละคนควรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ ๓๐ ชั่วโมง หรืออย่างน้อย
เข้ารับการอบรมประมาณปีละ ๑ สัปดาห์
๑๕ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบั น อุด มศึ กษาที่ จั ดการเรี ยนการสอนสาขาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อมต้อ ง
สามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยการกาหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์
ของการจัดทา มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ ของการจัดทา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
๑๒

๙. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
หรือ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจาปีที่ระบุในหมวดที่ ๑ – ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต
สถาบั นอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้ สอดคล้ องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน หรือกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ใน
รายละเอีย ดของหลักสูตร สถาบั น อุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ และ
มีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษาก่อนการรับรอง
๑๖ การนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสู่การปฏิบัติในหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมควรดาเนินการดังนี้
๑. พิ จ ารณาความพร้ อมและศั กยภาพของสถาบั นในการบริห ารจั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตร
ในหัวข้อต่างๆ ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๒. สถาบั น ควรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า ๒ คน เพื่อดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อย ตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๓. การพัฒ นาหลั กสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้ อมตามข้อ ๒ นั้น ในหัวข้อ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้ อ มแล้ ว สถาบั น อาจเพิ่ ม เติ ม ผลการเรีย นรู้ซึ่ งสถาบั น ต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต สาขาวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้ อมของตนมีคุณลั กษณะเด่นหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อให้ เป็นไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันหรือนายจ้างสนใจที่จะรับ
บั ณ ฑิ ต เข้ าท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยให้ แ สดงแผนที่ ก ารกระจายความรั บ ผิ ด ชอ บต่ อ มาตรฐาน
๑๓

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา เพื่อให้เห็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
๔. จัดทารายละเอียดของรายวิช า และรายละเอียดของประสบการณ์ ภ าคสนามหรือฝึ กงาน
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ที่ แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทาให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่ องใด
๕. สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
ก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน
๖. สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอนุมัติแล้วต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอนุมัติ
๗. เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามข้อ ๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดาเนินการ
จั ด การเรี ย นการสอนตามกลยุ ท ธ์ก ารสอนและการประเมิ น ผลที่ ก าหนดไว้ ในรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนามหรื อ ฝึ ก งาน ให้ บ รรลุ ม าตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชา
๘. เมื่อ สิ้ น สุ ด การเรีย นการสอน การประเมิน ผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ข องแต่ล ะ
รายวิ ช าและประสบการณ์ ภ าคสนามในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาแล้ ว ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท ารายงาน
ผลการดาเนิ น การของรายวิช า ซึ่ งรวมถึงการประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิช าที่ ต น
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕
(รายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช า) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดาเนิน การของประสบการณ์
ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินการ
และจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้อ
และรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจาเป็นจะต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทาได้
๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร ๔ ปี ครบรอบหลักสูตรคือ ๕ ปี) ให้จัดทารายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ เช่นเดียวกับการรายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จั ด การหลั กสู ต รในภาพรวม ว่าบั ณ ฑิ ต บรรลุ มาตรฐานผลการเรียนรู้ต ามที่ คาดหวังไว้ห รือไม่ และน าผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๗ การเผยแพร่หลักสูตรที่มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ซึ่ งบันทึ กในฐานข้อมู ล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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