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ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

เป้าหมาย / วตัถุประสงค ์

Purpose / Goals / Objectives 

หลกัสูตรมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในงานดา้นวศิวกรรม

ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติัทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สามารถ

ประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

จริง สามารถส่ือสารและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในฐานะวศิวกรส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ

พฒันาเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรคใ์นการป้องกนัและบรรเทาวกิฤตส่ิงแวดลอ้ม

และภยัพิบติัอนัเน่ืองจากมนุษยแ์ละธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ลกัษณะเฉพาะของหลกัสูตร 

Distinctive Features 

เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้องคค์วามรู้ดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานวชิาชีพ

วศิวกรรม และเสริมองคค์วามรู้ดา้นการจดัการภยัพิบติั รวมถึงการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศเพ่ือวางแผนจดัการงานดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและ

ภยัพิบติั มุ่งเนน้กลยทุธ์การเรียนการสอนโดยใชโ้จทยป์ระเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

และภยัพิบติัจากสถานการณ์จริงในพ้ืนท่ีภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ครอบคลุมปัญหาดา้นไฟป่า แผน่ดินไหว มลพิษทางอากาศจากการเผาไหมชี้ว

มวลในท่ีโล่ง คล่ืนความร้อน ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการเติบโตของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และการจดัการนํ้ าท่วมภยัแลง้โดยใชก้รณีการจดัการนํ้ าในเข่ือน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี หลกัสูตรอยูภ่ายใตก้ลุ่มสาขาวชิาสหวทิยาการ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

สามารถบูรณาการและเรียนรู้กบัสาขาวชิาท่ีหลากหลายและต่อยอดกบัศาสตร์

ดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม ผา่นการ

จดัการเรียนการสอนรายวชิาเฉพาะดา้นและรายวชิาเลือกเสรีร่วมระหวา่ง

คณาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญหลากหลายสาขา บณัฑิตท่ีจบการศึกษาจาก

หลกัสูตรน้ีสามารถยืน่สอบเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

(ส่ิงแวดลอ้ม) เพ่ือประกอบอาชีพงานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

ระบบการศึกษา ทวภิาค 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สําเร็จการศึกษา 

อาชีพสามารถประกอบได ้ ประกอบอาชีพในสายงานดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

๑.วศิวกรงานระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ งานระบบสุขาภิบาลใน

อาคารและระบบรวบรวมนํ้ าเสีย งานระบบการผลิตนํ้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคและ

บริโภค งานระบบบาํบดันํ้ าเสีย งานระบบควบคุมมลพิษอากาศ และงานระบบ

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เป็นตน้ 

๒. นกัวชิาการดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ งานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม งานวจิยัและพฒันานวตักรรมทางส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

โดยสามารถทาํงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ บริษทัผูอ้อกแบบและท่ีปรึกษาดา้นการกาํจดั

มลพิษ สถาบนัการศึกษา/วจิยั สาํนกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 

 

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาไดใ้นหลายหลกัสูตรทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น หลกัสูตรวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรการจดัการภยัพิบติั 

เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถศึกษาต่อในดา้นบริหารธุรกิจ หรือหลกัสูตรทาง

วศิวกรรมอ่ืนๆ เช่น วศิวกรรมแหล่งนํ้ า วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมอุตสาหการ หรือ

ท่ีเก่ียวขอ้งไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 



ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลกัสูตร 

ปรัชญาการศึกษา มุ่งเนน้ใหห้ลกัสูตรวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั ใชก้ารเรียนการ

สอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Student-centered learning) หลกัสูตรฯ เขา้ใจใน

ความแตกต่างของการเรียนรู้ของนกัศึกษาแต่ละบุคคล คณาจารยเ์ป็นผูจ้ดัสรร

องคค์วามรู้พ้ืนฐานและกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือให้

นกัศึกษาจบไปเป็นบณัฑิตท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

กลยทุธ์ / แนวปฏิบติั   

ในการจดัการเรียนการสอน   

กลยทุธ์การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาทาํงานเด่ียวและทาํงาน

เป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้น ทั้งในกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความรู้ในสาขาเดียวกนัและต่าง

สาขาวชิา โดยใชค้วามรู้และทกัษะในการแกปั้ญหาทั้งจากตวัอยา่งปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจริง (Work-place based learning) ในการฝึกปฏิบติังานจริง และ

แบบจาํลองปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้

ดว้ยการตั้งคาํถาม (Inquiry-based learning) และเปิดโอกาสใหถ้กเถียงใน

ประเด็นปัญหาต่างๆอยา่งเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง เพ่ือใหเ้ขา้ใจบทบาทและความรับผิดชอบของวชิาชีพควบคู่กบัการ

เสริมสร้างคุณธรรมและเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัวชิาชีพ 

กลยทุธ์ / แนวปฏิบติั   

ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา   

Formative assessment 

-รายวชิาต่างๆของหลกัสูตร มีการวดัความรู้ของนกัศึกษาโดยการจดัสอบแบบ

ปรนยั อตันยั หรือการสอบปากเปล่า และมีระดบัในการวดัความรู้ท่ีสอดคลอ้ง

กนัในรายวชิาท่ีต่อเน่ือง (Alignment) 

-รายวชิาท่ีมีปฏิบติัการ มีการประเมินความสามารถในการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ หรือมีการประเมินความสามารถในการเลือก

เทคนิควธีิวเิคราะห์และความสามารถในการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคท่ีเลือกดว้ย

ตนเอง 

-รายวชิาท่ีมีการคน้ควา้เพ่ิมเติมเพ่ือทาํรายงานหรือนาํเสนอผลงานทั้งงานเด่ียว

หรืองานกลุ่ม จะมีการประเมินรายงานและการนาํเสนอผลงานดว้ยเกณฑใ์ห้

คะแนนแบบรูบริก (Rubric score) 

-รายวชิามีการสะทอ้นความคิดเห็นจากนกัศึกษา และระบบการประเมินตนเอง

ของนกัศึกษา เพ่ือนาํมาใชป้รับปรุง และพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  

Summative assessment 

-การประเมินการฝึกปฏิบติังานในสถานปฏิบติังานจริง โดยใชก้ารสมัภาษณ์

ผูดู้แลการฝึกงาน และมีรูบริคสาํหรับการประเมินการทาํงาน การวางตวั และ

พฤติกรรมของนกัศึกษาฝึกงานโดยผูดู้แลนกัศึกษาโดยตรง 



-การประเมินความสามารถในการดาํเนินโครงงานวศิวกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ

สมบูรณ์ โดยใชก้ารนาํเสนองานดว้ยการสอบปากเปล่า การเขียนรายงานผลการ

ดาํเนินโครงงาน และประเมินโดยคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยอาจารยอ์ยา่ง

นอ้ย 3 คน ดว้ยเกณฑใ์หค้ะแนนแบบรูบริค 

 

 

สมรรถนะทีเ่สริมสร้างให้นักศึกษาของหลกัสูตร 

Generic Competences 1. มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณต่อวชิาชีพวศิวกรรม มีคุณธรรม 

จริยธรรม ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใสและเคารพในกฎระเบียบของ

องคก์รและสงัคม 

2. สามารถระบุ กาํหนดและแกปั้ญหา คิดวเิคราะห์อยา่งถ่ีถว้นและสามารถ

ตดัสินใจและดาํเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. สามารถวางแผนและกาํหนดความสาํคญัเพ่ือทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายได้

ตามเวลาท่ีกาํหนด 

4. สามารถทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งอยา่งมีประสิทธิผล โดยสามารถเขา้ร่วม

ตั้งเป้าหมายของทีมและทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

รวมถึงการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ทั้งการแสดงความคิดเห็น 

นาํเสนอ อภิปราย และถ่ายทอดความรู้ 

6. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบจาํลอง และเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาํหรับการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นวศิวกรรม

ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั รวมถึงการส่ือสารและการ

ประสานงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 



Subject-specific Competences 

Competences 

 ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั 

 Ability to apply knowledge of basic science and environmental 

engineering and disaster management fundamentals 

 ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม

บนพ้ืนฐานความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการ

จดัการภยัพิบติั 

 Ability to solve problems related to environmental engineering based 

on knowledge in basic science and environmental engineering and 

disaster management fundamentals 

 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และออกแบบระบบบาํบดัมลพิษทาง

วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการวางแผนรับมือกบัภยัพิบติั 

 Ability to analyze and design environmental engineering treatment and 

planning for disaster 

 ความสามารถในการทาํวจิยังานดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการ

จดัการภยัพิบติั 

 Ability to conduct research in environmental engineering and disaster 

management 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของบณัฑิต 

PLOs (PLO1)  ประยกุตอ์งคค์วามรู้ทางวชิาชีพวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการ

แกปั้ญหาเชิงระบบตามมาตรฐานวชิาชีพ 

(PLO2)  นาํทกัษะเชิงปฏิบติัทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการจดัการภยัพิบติั

ไปใชใ้นสถานการณ์จริง บนพ้ืนฐานทางวชิาการและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

(PLO3)  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศในการวางแผนเพ่ือจดัการ

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

(PLO4)  นาํเสนอและอภิปรายความรู้ทางวศิวกรรมกบับุคคลในสายวชิาชีพได้

ตรงตามวตัถุประสงค ์โดยใชภ้าษาและส่ือท่ีเหมาะสม 

 (PLO5)  ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทและหนา้ท่ีของวศิวกรส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ือแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น โดยคาํนึงถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 (PLO6) พฒันาเทคโนโลยเีชิงสร้างสรรคท์างวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและการ

จดัการภยัพิบติั  

 


