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แบบรายงานขอมูลหลกัสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑.  ช่ือหลักสูตร 

  (ภาษาไทย)        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

(ภาษาอังกฤษ)    Bachelor  of  Science  Program  in  Environmental Science and Technology 

๒.  ช่ือปริญญา 

 (ภาษาไทย)     วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 

           (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor  of  Science  (Environmental  Science  and  Technology) 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลกัสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ 

จํานวนหนวยกิต  ไมนอยกวา  ๑๓๙  หนวยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา / 

วงรอบหลกัสูตร 

๔  ป 

สถานภาพของหลักสูตร

และกําหนดการเปดสอน 

๑) เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

การใหปริญญา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  (Single  Degree) 

สถาบันผูประสาทปริญญา 

(ความรวมมือกับสถาบัน

อื่น) 

เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง  ของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

องคกรที่ใหการรับรอง

มาตรฐาน 

- 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เปาหมาย / วัตถุประสงค 

Purpose / Goals / 

Objectives 

เปาหมาย 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี มีความรูเฉพาะดานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใหมีความพรอมประกอบสัมมาชีพและการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

วัตถุประสงค 

หลักสูตรมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ใหมีคุณลักษณะ
ดังน้ี 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑) มีความรูและความเช่ียวชาญเชิงวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และ
สามารถนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกตในการประกอบอาชีพไดอยาง
ถูกตอง 

๒) มีความรูเทาทันสถานการณสิ่งแวดลอม ตลอดจนมี คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Core Values) 

๓) สามารถวิเคราะห และนําความรู มาใชในการวางแผนและออกแบบการปองกัน ควบคุม และ
แกไขมลพิษสิ่งแวดลอม รวมท้ังจัดการสิ่งแวดลอม ไดอยางถูกตอง 

๔) ทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพไดท้ังในบทบาทผูนําและสมาชิกของกลุม ท่ีมีความรับผิดชอบ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุมในการปองกัน ควบคุม และแกไขมลพิษสิ่งแวดลอม 

๕) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบการ จัดการสิ่งแวดลอมพรอมท้ังสื่อสารได
อยางถูกตอง 

ลักษณะเฉพาะของหลกัสูตร   

Distinctive Features 

หลักสูตรมุงเนนกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ใหนักศึกษามีความพรอมในการปฏิบัติงาน
ดานสิ่งแวดลอม มีการออกฝกภาคสนามในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก วิทยาเขต
กาญจนบุรี วิทยาเขตอํานาจเจริญ วิทยาเขตนครสวรรค และศูนยการศึกษา วิจัย และถายทอด
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการจัดการลุมนํ้าอยางบูรณาการในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานและสถานประกอบการท่ีดําเนินงานเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เชน กรมควบคุม
มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การไฟฟาฝายผลิต โรงงานอุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ 
บริษัทท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน ระบบหนวยกิต ทวิภาค 

เสนทางความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษา 

อาชีพสามารถประกอบได 

๑. นักวิชาการสิ่งแวดลอม ปฏิบัติงานดานวิชาการสิ่งแวดลอม ในหนวยงานภาครัฐ  เอกชน 
องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรทองถ่ิน  

๒. นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมปฏบัิตงิานในหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม 

๓. ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษในสถานประกอบการ 

๔. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตร 

การศึกษาตอ 

 

 

สามารถศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาท่ีตองการความรู พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม อนามัย
สิ่งแวดลอม เปนตน 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีความเช่ือวา  การเรียนรู
ท่ีมุงเนนจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ บนแนวคิดท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ผานการฝกปฏิบัติ
ดวยตนเอง เรียนรูผานการฝกภาคสนาม จะทําใหบัณฑิตมีการพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองท่ีหลากหลาย สรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพควบคูกับ
การมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในการประกอบอาชีพ คาํนึงถึงประโยชนสวนรวม เพ่ือประโยชนสุขแก
มวลมนุษยชาติ 

กลยุทธ / แนวปฏิบัติในการ

จัดการเรียนการสอน  

จัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษา (Outcome-based 
Education) โดยจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัด
กระบวนการศึกษาท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง โดยมีอาจารยผูสอนเปนผู
ช้ีแนะสนับสนุน เนนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ ท้ังในหองเรียน หองปฏิบัติการ และภาคสนาม ดวย
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน Transformative Learning, Community-based Learning, 
Problem-based Learning, Evidence and Data-based Learning, Inter-professional 
Education ฯลฯ 

กลยุทธ /แนวปฏิบัติในการ

ประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา   

วัดผลลัพธการเรียนรูโดยการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ท้ังแบบ Formative Assessment เพ่ือประเมินความกาวหนาของ
ผูเรียน และแบบ Summative Assessment เพ่ือประเมินผลลัพธการเรียนรู โดยเลือกเครื่องมือการวัด
และประเมินผลท่ีนาเช่ือถือไดอยางสมเหตุสมผล สอดคลองกับบริบทของสาขาวิชา ไดแก การสอบ
ขอเขียน แบบประเมินรายงาน แบบประเมินการนําเสนอ แบบประเมินโครงงานทางวิทยาศาสตรดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และการทดสอบปฏิบัติในหองปฏิบัติการและภาคสนาม ท้ังท่ี
เปนการสอบปฏิบัติเดี่ยวและเปนกลุม ตลอดจนการประเมินพฤติกรรมในหองปฏิบัติการและในการ
ปฏิบัติงานจริงจากผูรวมงาน   

สมรรถะท่ีเสริมสรางใหนักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตยสจุริต ซื่อตรง ตัดสินใจโดยตรงตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. คิดอยางมีวิจารณญาณบนหลักการและเหตุผล เพ่ือประเมินและแกปญหาไดอยางเหมาะสม
ตามทันสถานการณ 

๓. สามารถทํางานและแกไขปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในบทบาทผูนําหรือสมาชิก
ของกลุม 

๔. สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาคนควา 
วิเคราะหขอมูล และเสนอแนวทางในการแกไขปญหา  

๕. สามารถใชทักษะในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Subject-specific 

Competences  
๑. ใชความรูทางวิชาชีพไมต่ํากวามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

Subject-specific 

Competences  

 

 

 

 

๒. ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานดานการปองกัน ควบคุม และแกไขมลพิษสิ่งแวดลอม ได
อยางถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. ใชเครื่องมือและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการวางแผนปองกัน ควบคุม และแกไขมลพิษ
สิ่งแวดลอม ตามหลักวิชาการและสอดคลองกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดท้ังในบทบาทผูนําและสมาชิกของกลุม ท่ีมีความรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของกลุมในการปองกัน ควบคุม และแกไขมลพิษสิ่งแวดลอม 

ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต 

PLO1 
 

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ ดิน นํ้า และอากาศ ท้ังในระดับสถานประกอบการชุมชน 
และระบบนิเวศ โดยใชหลักการและวิธีการท่ีเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมสากล 

PLO2 
ออกแบบการจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองตามหลักการมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือ
ประสิทธิผลในการปองกัน ควบคุม และแกไขมลพิษสิ่งแวดลอม 

PLO3 
บริหารจัดการโครงการ เพ่ือปองกัน ควบคุม แกไข และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักวิชาการและ
จรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพ 

PLO4 
สื่อสาร ขอมูลหรือองคความรูท่ีเก่ียวของทางดานสิ่งแวดลอมไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชเครื่องมือ
ในการสื่อสารและภาษาท่ีเหมาะสมกับผูรับสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

PLO5 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดท้ังในบทบาทผูนําและสมาชิกของกลุม ท่ีมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและ
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

PLO6 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ตามหลักจริยธรรม รวมถึงประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิผล 

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๑. หลักสตูรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม  

ปการศึกษา ๒๕๕๖  ใหเริม่เปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. คณะกรรมการประจําสวนงาน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งท่ี  ๙ /๒๕๖๑     วันท่ี   ๕  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาหลักสตูรฯ  รบัรองหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งท่ี   ๑๐ /๒๕๖๑  วันท่ี   ๔   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลยัมหิดล เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี    ๙  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. สภามหาวิทยาลยัมหดิลอนุมตัิหลกัสูตรในการประชุม 

ครั้งท่ี  ๕๔๐  วันท่ี  ๑๖  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 


