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หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
1.1 ระบุรหัส
: 2555002
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts Program in Environmental Social Sciences
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.ม. (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
2.2 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Environmental Social Sciences)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Environmental Social Sciences)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
4.1 แผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
36 หน่วยกิต
4.2 แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาโท
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและมีการใช้เอกสารและตาราเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
หลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรใหม่ กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 213
เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักพัฒนาชุมชนในมิติสงั คม
(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่ อสารองค์กร ในโครงการภาคเอกชน ภาครัฐและการพัฒนาโครงการต่างๆ
(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเพือ่ สังคม (Corporate Social Responsibility)
(4) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(5) นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9. ชื่อ สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ที่
1

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ผศ.ดร.จารุ วรรณ ชนม์ธนวัฒน์ Ph.D. (Energy
Economics),
M.Sc. (Energy
Economics and Policy),
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
การเงิน)
ศ.บ. (ปริ มาณวิเคราะห์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปี ที่สาเร็จการศึกษา)
University of Surrey, United Kingdom
(2007)
University of Surrey, United Kingdom
(2002)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2530)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2527)
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ที่

ชื่อ-สกุล

2

ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์

3

ดร.ปิ ยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ศศ.ด. (สิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนาและความยัง่ ยืน)
ศศ.ม. (สังคมวิทยา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปี ที่สาเร็จการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2556)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2548)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
นิยมอันดับ 2)
(2545)
Ph.D. (Environmental
Kochi University of Technology, Japan
Systems Engineering)
(2014)
M.A. (Policy Sciences) Ritsumeikan University, Japan (2011)
ผ.บ. (การวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
เมืองและสิ่ งแวดล้อม)
(2551)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยกาลังถูกขับเคลื่อนไปด้วยโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรื อ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่ งเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมที่เป็ น Traditional Services ไปสู่ Value–Based Economy หรื อ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ทั้งนี้การพัฒนาประเทศดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุล คือ มีความสมดุลในความ
มัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริ มสร้างภูมิปัญญามนุ ษย์ บน
พื้ น ฐานปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในประเด็ น เรื่ อ งสิ่ งแวดล้อ ม การขับ เคลื่ อ นนี้ สอดคล้อ งกับ แผนงาน
สิ่ งแวดล้อมในประเทศ เช่น แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ที่กาหนดยุทธศาสตร์หนึ่ งในสี่
ข้อ คือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็ นธรรม การพัฒนาประเทศในอนาคตจะต้องคานึ งถึง
ความยัง่ ยืนและมัน่ คง เป็ นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของชุมชน ประเทศไทย 4.0 นั้น มีความเกี่ยวข้องกับหลักสู ตรคือ
ในการพัฒนาประเทศในรู ปแบบสร้างความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และสังคมนั้นต้องอาศัยกลไก
และทักษะ การมีส่วนร่ วมของประชาชน รู ้ถึงการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ รู ้ถึง
หลักเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และนวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง เป็ นต้น ซึ่ งความรู ้และ
ทักษะเหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนการสอนหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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หลักการ “ความเพียงพอ” ที่มุ่งใช้ “ความมีเหตุผล” พิจารณาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลที่จะ
ได้รับอย่างรอบคอบ พัฒนาด้วย “ฐานความรู ้ ” ทั้งจากภายนอกและภูมิปัญญาที่สั่งสมภายในประเทศเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตั น์ ได้อย่างชาญฉลาดและรู ้เท่าทัน มุ่งให้เกิดการขยายตัวที่สมดุลทั้ง
ด้านปริ มาณ และคุณภาพ โดยอาศัย “การพึ่งพาร่ วมมือกัน” มากกว่าการมุ่งแข่งขันเอาชนะเพียงฝ่ ายเดียว ทั้งนี้
จาเป็ นต้องเร่ งปรับโครงสร้างการผลิตยึดหลักความมีเหตุผลจากการวิเคราะห์และทาความเข้าใจในสถานะของ
ประเทศที่เป็ นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเช่นใน
อดีต โดยมีการปรับใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและการ
บริ โภค ประหยัดการใช้พลังงานรวมถึงทรัพยากรอื่นๆ และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งสอดคล้องกับเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations) การพัฒนา
ประเทศในอนาคตจะต้องคานึ งถึงความยัง่ ยืนและมัน่ คง เป็ นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดการ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 - 2550 ได้ให้สิทธิ ต่อชุมชนในการมีส่วนร่ วม
ในการจัดการ การบ ารุ งรักษาและการใช้ป ระโยชน์จากทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชี วภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน และได้กาหนดให้การด าเนิ นโครงการที่ อาจก่อผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุ นแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุ ขภาพ จะต้องจัดให้มีการศึกษา
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีการรับฟั งความ
คิดเห็ น ของประชาชนและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ก่อนมีการด าเนิ น โครงการ ดังนั้นการพัฒ นาใดๆ ในอนาคต
จะต้องคานึ งถึงคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุ ขภาพและเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมใน
การให้ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในหลายชุมชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่เหลื่อมล้ า อาทิ
ชุมชนในอาเภอแม่เมาะที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองถ่านหิ นลิกไนต์จนทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพ ชุมชนลุ่มน้ า
ฮวย อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเหมืองที่ปล่อยสารแคดเมียมลงลุ่มน้ าฮวย จน
ทาลายแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สาคัญของประเทศ ผลกระทบดังกล่าวส่ งผลต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ระบบ
เศรษฐกิจชุมชน และปัญหาสุขภาพ และกลุม่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ชุมชนในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากปั ญหาสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะอากาศเป็ นพิษและน้ าเสี ย หรื ออีกหลายกรณี ที่กาลังสร้างความ
ขัดแย้งในพื้นที่ เช่น โครงการสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินที่จงั หวัดกระบี่ ปัญหาสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ลว้ นส่งผลต่อการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมและสร้างปั ญหาความเหลื่อมล้ าทั้งในแง่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ไม่
เป็ นธรรมและปั ญหาความขัดแย้งในพื้นที่ อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ได้มีกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
พัฒนาและการจัดการความรู ้ ส่ งผลให้ชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุ่มและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทาให้สามารถ
จัดการกับ ปั ญ หาที่ ม ากระทบกับ ชุ มชนได้ในระดับ หนึ่ ง พร้ อมกับมี การเตรี ยมความพร้ อมของท้องถิ่น ให้
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สามารถปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริ หารงานให้พร้อมรับภารกิจกระจายอานาจโดย
ภาครัฐได้ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการจัดทาแผนชุมชนแล้ว 3,657 ตาบล
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ได้จดั ทารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยปี พ.ศ.2559 พบว่า ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม 5 ลาดับแรกที่มี
ความรุ นแรงและทุกฝ่ ายต้องเร่ งแก้ไข อันดับ 1 ขยะอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ การจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ส่งผลต่อสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพของประชาชน เช่น แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ อันดับ 2 ปั ญหาการบุกรุ ก
ป่ าทั้ง เช่น การลักลอบตัดไม้บนภูเขาจังหวัดน่าน อันดับ 3 สถานการณ์น้ าและภัยแล้งซึ่ งกระทบต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน เกษตรกรรม สิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยว อันดับ 4 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการมีสิ่งปลูกสร้างยื่น
เข้าไปในทะเล และอันดับ 5 การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ปั ญ หาดังกล่าวล้วนส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมสู่ สังคมทั้งสิ้ น อีกทั้งอาจส่ งผลไปถึ งคนรุ่ น ต่อไป (next generation) ดังนั้น การการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนจึงมีความสาคัญมาก โดยควรพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ซึ่งจะ
ท าให้ ชุ ม ชนและสั ง คมมี ค วามเข้ม แข็ง ขึ้ น การผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ และมี ท ัก ษะในการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การจัดการความขัดแย้ง และสามารถวิเคราะห์เนื้ อหาการประเมินสิ่ งแวดล้อม
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และ การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment: EIA) จะเป็ นฟันเฟื องให้ประเทศสามารถพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้อย่างได้จริ ง
12. ผลกระทบจาก ของ11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จานวนประชากรในโลกที่มากขึ้นได้สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของโลก
ให้เสื่ อมโทรมลงส่ งผลกระทบต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น
รวมทั้งการเกิ ด การระบาดและแพร่ เชื้ อโรคที่ มีรหัส พัน ธุ กรรมใหม่ ๆ เป็ นเหตุให้เกิ ด เป็ นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสนธิสญ
ั ญาเพื่อให้มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโลกในประเด็นต่างๆร่ วมกันอาทิ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเป็ นต้นนอกจากนั้นการ
กีดกันทางการค้าที่เชื่อมโยงกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมก็มีมากขึ้นประเทศไทยจึงต้อง
ยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนกว่าเดิมโดยปกป้ องฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยัง่ ยืน
ของระบบนิ เวศด้ว ยการพัฒ นาระบบบริ ห ารจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด ภายใต้
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและปรั บ รู ป แบบการผลิ ต สิ น ค้าและบริ ก ารที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มมากขึ้ น
ขณะเดียวกันจาเป็ นต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการประเมินผลกระทบทางสังคมสิ่ งแวดล้อม
และสุ ขภาพเพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในอนาคต
การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยอย่างรวดเร็ วในช่ ว งระยะเวลา 30 ปี ที่ ผ่านมาเน้น หนัก
ทางด้านอุตสาหกรรมเป็ นหลักในขณะที่ไม่ได้ให้ความสาคัญต่อสิ่ งแวดล้อมเท่าที่ควร จึงทาให้สภาพแวดล้อม
ของประเทศถูกทาลายและเสื่ อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว ก่อให้เกิดปั ญหาต่อสิ่ งแวดล้อมในทุกๆด้านไม่วา่ จะเป็ น
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ปั ญหามลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษจากขยะชุมชนและกากของเสี ยอุตสาหกรรม และมลพิษเสี ยง
ผลกระทบและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้ นับวันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น และอาจทาให้สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศเข้าสู่ ภาวะวิกฤตได้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องจากผูท้ ี่มีความรู ้และทักษะที่ดีในการเสริ มสร้าง
ความตระหนักและส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานขององค์กรรัฐ เอกชนและชุมชนในการใช้ทรัพยากรและการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่คานึงถึงการพัฒนาแบบบองค์รวม โดยเฉพาะการพิจารณาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งยังขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 การผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและ
ประเทศชาติ
12.2.2 การผลิ ต มหาบัณ ฑิ ต ให้ ผ ลิ ต ผลงานวิ จัย นวัต กรรม และการบริ ก ารทางวิ ช าการ เพื่ อ
สนับสนุนให้ มจธ. ก้าวสู่ความเป็ นเลิศ
12.2.3 สถาบันต้องเอื้อให้หลักสู ตรมีการแลกเปลี่ยนเชิ งวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผูเ้ รี ยน
ระหว่างสถาบันในประเทศและนานาชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการเรี ยนการ
สอน เพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็ นสากล
12.2.3 การผลิตมหาบัณฑิตให้รู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
13 ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น ของสถาบัน (ถ้ ามี) เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอน
เพือ่ ให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ วิชา LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และวิชา LNG 600 วิช าภาษาอัง กฤษระหว่างการเรี ย นในหลัก สู ต รส าหรั บ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- หมวดวิชาเลือก วิชา ENV 533 การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม EEV 627 นิ เวศวิทยาและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ENV 531 กฎหมายสิ่ งแวดล้อมและองค์การและ ENV 536 เศรษฐศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
บริ หารจัดการโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม สายวิชาสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ การเรี ยนการสอนที่ พ่ ึงพาคณะอื่น จะ
ดาเนิ นการโดยให้อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ประสานงานกับอาจารย์ผูแ้ ทนจากภาควิชาอื่นๆ ในคณะที่
เกี่ยวข้องในการจัดตารางสอนและตารางสอบ
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ วัตถุ ประสงค์ ของหลักสู ตร และผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สามารถบูรณการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ใน
การประเมิ นผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบ
อาชีพ
1.2 ความสาคัญ
การพัฒ นาประเทศในระยะที่ ผ่านมา ได้น าทรั พ ยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิ ตเพื่อเพิ่ม รายได้
ประชาชาติและยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องประชาชน เป็ นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ลดน้อย
และเสื่ อมโทรมลง นอกจากนี้ยงั ส่ งผลกระทบต่อการแพร่ กระจายของภาวะมลพิษสู่ สิ่งแวดล้อมก่อปั ญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผา่ นมาจึงเป็ นสาเหตุสาคัญของความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega
project) ที่นาไปสู่ความขัดแย้งในการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมากขึ้น
สายวิ ช าสั งคมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี ได้เล็งเห็ นถึงปั ญหาดังกล่าว จึ งมี ความมุ่งหวังที่ จะพัฒนาทรั พ ยากรบุ คคล
ภายในประเทศให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาสังคมให้ยงั่ ยืนได้ ทางหลักสู ตรมีรายวิชาที่สามารถ
สร้างองค์ความรู ้เพื่อนาสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและสังคม เช่น การ
ประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ วิชาเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ นโยบาย เช่น เศรษฐศาสตร์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม วิชาที่ ให้มุม มองด้านสังคมและวัฒ นธรรม เช่ น ความรั บ ผิดชอบทางสั งคมและ
สิ่ งแวดล้อมและจิตวิทยามวลชน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีกลุ่มวิชานิ เวศวิทยาและเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงมิติ
ทางสังคมกับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในเรื่ องเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม นอกจากองค์ความรู ้แล้วทางหลักสูตร
สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมยังพัฒนาทักษะในเรื่ อง การฝึ กเป็ นกระบวนกร (facilitator) ในเวทีการรับฟังความเห็น
ต่อผลกระทบของโครงการ ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ผ่านการเรี ยนการสอน การฝึ กภาคสนามและการดู
งานของนักศึกษา
ดังนั้น หลักสู ตรสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมจึงเป็ นหลักสู ตรที่ตอบสนองต่อบริ บทการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืนที่ให้ความสาคัญกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็ นหลักสู ตรที่สร้างคน
(change agents) ที่ มีท้ งั ความรู ้และทักษะในการทางานในองค์กรต่างๆ เช่น นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ ฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสังคม ผูช้ านาญการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมการประเมินคุณค่าการใช้ประโยชน์
และคุณค่าคุณภาพชีวติ ซึ่งถือเป็ นฟันเฟื องในการพัฒนาประเทศต่อไป
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.3.1 เพื่ อผลิตมหาบัณ ฑิ ตที่ มีความรู ้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้แนวคิ ด
ทฤษฎีในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
1.3.2 เพื่อพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยนให้สามารถเข้าใจและสามารถอธิ บายปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและนโยบาย
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะ
มิติทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
1.3.4 เพื่อพัฒนาทักษะผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถด้านการทาวิจยั ทางสังคมศาสตร์
1.4 ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร
PLO1: สามารถอธิบายปัญหาสิ่ งแวดล้อมในเชิ งสหวิทยาการได้
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
1.2 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและองค์ความรู ้ทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการวิเคราะห์ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
1.3 สามารถสื่ อสารประเด็นสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมในแวดวงวิชาการ ตลอดจนวิชาชีพของตนเองได้
PLO2: สามารถวิเคราะห์ ผลกระทบทางสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากโครงการพัฒนา
ต่ างๆ ได้
2.1 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยยึดหลักการมีส่วนร่ วม
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้อย่างเหมาะสม
2.2 สามารถประเมินคุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณค่าคุณภาพชีวิตที่เกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆ
2.3 สามารถบู รณาการงานวิจ ัยและแนวความคิ ด ไปสู่ การแก้ปั ญ หาทางด้านสิ่ งแวดล้อ มได้อ ย่าง
เหมาะสม
PLO3: สามารถสื่ อสารและเลือกใช้ เทคโนโลยีในการสื่ อสารด้ านสิ่ งแวดล้อมได้ อย่ างเหมาะสม
3.1 สามารถสร้ า งกระบวนการสื่ อสารกั บ ผู ้มี ส่ วนได้ ห รื อส่ วนเสี ย (Stakeholders)ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3.2 สามารถทางานในสถานการณ์ภายใต้วฒั นธรรมที่หลากหลายได้
3.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารด้านสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
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PLO4: สามารถทาวิจัยทางด้ านสั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมได้
1.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาเป็ นโจทย์วจิ ยั ด้าน สังคมศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมได้
4.2 สามารถใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิจยั
4.3 สามารถเขียนรายงานการวิจยั ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
PLO5: สามารถวิเคราะห์ และตัดสิ นใจ โครงการ/แนวทางแก้ ไขปัญหาทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมโดยยึดหลัก
ของจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการทาวิจยั ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยไม่ลอกงานของผูอ้ ื่นและ
มีการอ้างอิงงานของผูอ้ ื่นอย่างถูกต้อง
5.2 มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพของตนเองโดยปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์สุจริ ตและมีความ
รับผิดชอบ
2. แผนพัฒนาปรั บปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

1. การพัฒนาหลักสูตรให้ 1.1 ทบทวนหลักสูตรโดย 1.1 หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุ งเป็ นระยะ
ทุก 5 ปี
ทันสมัยต่อสภาพการณ์
การมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้
บัณฑิต
ทางสังคม และสอดคล้อง
1.2 รายวิ ช าได้รั บ การทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กับความต้องการของผูใ้ ช้
เนื้อหาให้มีความทันสมัยทุกภาคเรี ยน
1.2 ผลักดันให้อาจารย์ใน
บัณฑิต
หลักสูตรมีส่วนร่ วมใน
1.3 อาจารย์ในหลักสู ต ร ได้มี โอกาสเข้าร่ ว ม
โครงการ/กิจกรรมทาง
โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง หรื อ
หรื อโครงการ/กิจกรรม ด้านสังคมศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม ด้าน
สิ่ งแวดล้อ มที่ ก าลัง เป็ นที่ ส นใจหรื อมี
สังคมศาสตร์
ผลกระทบต่ อ สั งคม ภาคการศึ ก ษาละ 1
สิ่ งแวดล้อมที่กาลังเป็ น
คน และมี สรุ ป / รายงานผลการเข้าร่ วมที่
ที่สนใจหรื อมี
เป็ นประโยชน์และเผยแพร่ ในคณาจารย์ใน
ผลกระทบต่อสังคม
หลักสูตรได้ทราบ

10
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

2. การพัฒนางานวิชาการให้ 2.1 ส่งเสริ มให้คณาจารย์
เป็ นที่ยอมรับในวงกว้าง
และนักศึกษาใน
หลักสูตรทางานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับด้าน
สังคมศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม

2.1 มีงานวิจยั / งานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่ ในรู ป แบบอื่น ๆ สู่ สังคมวง
กว้าง ภาคการศึกษาละ 2 ฉบับ

3. การพัฒนาการเรี ยนการ
สอน

3.1 คณาจารย์ร้อยละ 80 ของหลักสู ตร ได้รับ
การพัฒ นาความสามารถด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน

3.1 พัฒนาความสามารถ
ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนของคณาจารย์
ในหลักสูตร
3.2 การใช้แนวคิด
Outcome-based
Education ในการ
ออกแบบการเรี ยนรู ้
การวัดประเมิน และ
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
เพื่อการพัฒนาแก่
นักศึษา (Reflection)

3.2 รายวิ ช าร้ อ ยละ 50 จัด การเรี ย นการสอน
ภายใต้แนวคิด Outcome-based Education
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรเป็ นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น.
และ/หรื อ ระหว่างเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
2. เป็ นผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาขั้น ปริ ญ ญาตรี ส าขาสั งคมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ห รื อ สาขา
วิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
หลังสาเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี โดยมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าหน่วยงาน
หรือ
3. เป็ นผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาขั้น ปริ ญ ญาตรี ส าขาสั งคมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ห รื อ สาขา
วิทยาศาสตร์ และมีหัวข้อวิจยั ซึ่ งสอดคล้องกับทิศทางของหลักสู ตร โดยได้รับการรับรองจาก
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร และ
4. คุณสมบัติอื่นๆให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- ขาดความรู ้พ้นื ฐานทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก้ไขโดยแนะนาแหล่งเรี ยนรู ้
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
- อาจารย์ประจาหลักสู ตรแนะนาแหล่งข้อมูลความรู ้ทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมของหลักสูตร
สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศและรวบรวมเอกสาร ตารา งานวิจยั ทาง
วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมไว้ในศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ (Resource Centre) ของ
คณะศิลปศาสตร์เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา

2560

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

15
15
-

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
15
15
30
15

15
15
30
15

15
15
30
15

2564

จานวนรวม
2560-2564

15
15
30
15

75
60
135
60

1.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย: บาท)
อัตราค่ าเล่าเรียน
1. ค่าบารุ งการศึกษา

ภาคการศึกษา
15,000.00

ปี การศึกษา
30,000.00

23,400.00

46,800.00

2. ค่าลงทะเบียน (2,600 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

153,600.00 บาท/คน
ปี งบประมาณ

รายละเอียดรายรับ

2560

2561

2562

2563

2564

ค่าบารุ งการศึกษา

510,000

900,000

900,000

900,000

900,000

ค่าลงทะเบียน

795,600

1,404,000

1,404,000

1,404,000

1,404,000

รวมรายรับ

1,305,600

2,304,000

2,304,000

2,304,000

2,304,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย: บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
เงินเดือน
สวัสดิการ 26%

2560

2561

2,192,400
1,740,000
452,400

2,323,944
1,844,400
479,544

ปี งบประมาณ
2562
2,463,381
1,955,064
508,317

2563

2564

2,611,183
2,072,368
538,816

2,767,854
2,196710
571,145
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2. ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.5 ทุนการศึกษา
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ข. งบลงทุน

2560
368,500
98,800
10,000
25,500
25,500
208,700
510,000
30,000

2561
472,500
98,800
75,000
45,000
45,000
208,700
900,000
30,000

ปี งบประมาณ
2562
472,500
98,800
75,000
45,000
45,000
208,700
900,000
30,000

รวมทั้งสิ้น

3,100,900

3,726,444

3,865,881

4,013,683

4,170,354

182,406

124,215

128,863

133,789

139,012

หมวดเงิน

ค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษา

2563
472,500
98,800
75,000
45,000
45,000
208,700
900,000
30,000

2564
472,500
98,800
75,000
45,000
45,000
208,700
900,000
30,000

141,657
หมายเหตุ ทั้งนี้ อตั ราค่าเล่าเรี ยนให้ข้ ึนอยูก่ บั ประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปี การศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ว่า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทนั สมัยและเหมาะสม ซึ่ ง
นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. วิทยานิพนธ์
แผน ข (การค้นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. การค้นคว้าอิสระ

36

หน่ วยกิต

18
6
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

18
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
ESS หมายถึง วิชาของหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
EEV หมายถึง วิชาของสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENV หมายถึง วิชาของภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
LNG หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4 หมายถึง วิชาระดับปริ ญญาตรี
เลข 5 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี สามารถเลือกเรี ยนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิ บ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุม่ วิชา
เลข 0 หมายถึง กลุม่ วิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
เลข 1 หมายถึง กลุม่ วิชาด้านกฎหมาย
เลข 2 หมายถึง กลุม่ วิชาสังคมวิทยาและชุมชน
เลข 3 หมายถึง กลุม่ วิชาสถิติและวิจยั
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เลข 4 หมายถึง กลุม่ วิชาเศรษฐศาสตร์
เลข 5 หมายถึง กลุม่ วิชานโยบายและการบริ หารจัดการ
เลข 6 หมายถึง กลุม่ วิชาจริ ยศาสตร์
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาจิตวิทยา
เลข 8 หมายถึง การศึกษาภาคสนาม
เลข 9 หมายถึง สัมมนา การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
หมายเหตุ : รหัสตัวเลขหลักสิ บและหลักหน่วยเป็ นรหัสที่ใช้เฉพาะกับหลักสูตรนี้เท่านั้น
รายวิชา

หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นบั หน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-6) (S/U)
Remedial English Course for Post Graduate Students
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรี ยนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9) (S/U)
In-sessional English Course for Post Graduate Students
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องเรี ยนวิชา LNG 550 และ/หรื อ LNG 600 และ/หรื อได้รับการ
ยกเว้นทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่
คณะศิลปศาสตร์กาหนด
ก. หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
ESS 501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Science and Technology for Environmental Management
ESS 521 สังคมและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environment and Society
ESS 522 การประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ
3(3-0-9)
Impact Assessment of Social, Environmental and Human Health
ESS 523 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วม
3(3-0-9)
Participatory Process Development
ESS 531 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-9)
Social Science Research Methodology
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ESS 681 การศึกษาภาคสนาม
Field Study
ESS 691 สัมมนา 1
Seminar I
ESS 692 สัมมนา 2
Seminar II

1(0-2-3)
1(0-2-3)
1(0-2-3)

ข. หมวดวิชาเลือก แบ่งเป็ น 4 กลุม่ วิชา
6/12 หน่วยกิต
 สาหรับนักศึกษาแผน ก 2 นักศึกษาต้องเลือกเรี ยนวิชาเลือกให้ครบ 2 วิชา จากวิชา
เลือกในกลุ่ม ข.1- ข.4 (ซ้ ากลุ่มได้)
 สาหรับนักศึกษาแผน ข นักศึกษาต้องเลือกเรี ยนวิชาเลือกให้ครบ 4 วิชา จากวิชาเลือก
ในกลุ่ม ข.1- ข.4 (ซ้ ากลุ่มได้)
ข.1 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ นโยบายและการเมือง
ENV 536 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Economics
ESS 641 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Resource and Environmental Economics
ESS 642 เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Energy and Enviromental Economics
ESS 651 นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-9)
Innovative Management of Conflict
ESS 652 การประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
3(3-0-9)
Strategic Environmental Assessment
ESS 653 ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศกาลังพัฒนาและ
การบริ หารจัดการ
3(3-0-9)
Environmental Problems in Developing Countries and Management
ข.2 กลุ่มวิชาสั งคมและวัฒนธรรม
ENV 531 กฎหมายสิ่ งแวดล้อมและองค์กร
Environmental Laws and Organization
ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง
Political Ecology

3(3-0-9)
3(3-0-9)
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ESS 661 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
Corporate Social and Environmental Responsibility
ESS 571 จิตวิทยามวลชน
Mass Psychology
ข.3 กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและเทคโนโลยี
EEV 627 นิเวศวิทยาและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Ecosystem and Sustainable Development
ENV 533 การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
Environmental Management

3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

ข.4 กลุ่มวิชาอืน่ ๆ
ESS 532 สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-9)
Statistics for Social Science Research
ESS 695 หัวข้อพิเศษ 1
3(3-0-9)
Special Topic 
ESS 696 หัวข้อพิเศษ 2
3(3-0-9)
Special Topic 
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ยนวิ ช าในกลุ่ ม ข.1- ข.4 และวิ ช าอื่ น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับหลักสู ตร ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบ
ค. วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ
ESS 693 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
ESS 694 วิทยานิพนธ์
Thesis

6 /12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต)
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ESS 501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Science and Technology for Environmental Management
ESS 521 สังคมและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environment and Society
ESS 531 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-9)
Social Science Research Methodology
รวม
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 36
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ESS 522 การประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ 3(3-0-9)
Impact Assessment of Social, Environmental and Human Health
ESS 523 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วม
3(3-0-9)
Participatory Process Development
ESS 691 สัมมนา 1
1(0-2-3)
Seminar I
XXXXXX วิชาเลือก
3(3-0-9)
Elective
รวม
10(9-2-30)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 41
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ESS 692 สัมมนา 2
1(0-2-3)
Seminar II
ESS 694 วิทยานิพนธ์
3(0-6-12)
Thesis
ESS 681 การศึกษาภาคสนาม
1(0-2-3)
Field Study
XXXXXX วิชาเลือก
3(3-0-9)
Elective
รวม
8(3-10-27)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 40
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ESS 694 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

9(0-18-36)
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 54

แผน ข (การค้ นคว้าอิสระ 6 หน่ วยกิต)
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ESS 501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Science and Technology for Environmental Management
ESS 521 สังคมและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environment and Society
ESS 531 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-9)
Social Science Research Methodology
รวม
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 36
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ESS 522 การประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ 3(3-0-9)
Impact Assessment of Social, Environmental and Human Health
ESS 523 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วม
3(3-0-9)
Participatory Process Development
ESS 691 สัมมนา 1
1(0-2-3)
Seminar I
XXXXXX วิชาเลือก
Elective
3(3-0-9)
รวม
10(9-2-30)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =41
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ESS 692 สัมมนา 2
Seminar II
ESS 681 การศึกษาภาคสนาม
Field Study
XXXXXX วิชาเลือก
Elective
XXXXXX วิชาเลือก
Elective
รวม
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ESS 693 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
XXXXXX วิชาเลือก
Elective
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)

1(0-2-3)
1(0-2-3)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
8(6-4-24)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =34
6(0-12-24)
3(3-0-9)
9(3-12-33)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ = 48
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ชื่อ-สกุล
ที่
1

ผศ.ดร.จารุ วรรณ ชนม์ธนวัฒน์

2

ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์

3

ดร.ปิ ยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ประเทศที่
(ปี การศึกษา)
สาเร็จการศึกษา (ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา) 2559 2560 2561 2562 2563
Ph.D. (Energy Economics), University of 15 15 15 15 15
Surrey, United Kingdom (2007)
M.Sc. (Energy Economics and Policy),
University of Surrey, United Kingdom
(2002)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน),
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2530)
ศ.บ. (ปริ มาณวิเคราะห์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2527)
ศศ.ด. (สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาและความ
11 11 11 11 11
ยัง่ ยืน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2556)
ศศ.ม. (สังคมวิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2548)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2545)
Ph.D. (Environmental Systems
12 12 12 12 12
Engineering), Kochi University of
Technology, Japan (2014)
M.A. (Policy Sciences), Ritsumeikan
University, Japan (2011)
ผ.บ. (การวางแผนพัฒนาเมืองและ
สิ่ งแวดล้อม) (เกียรตินิยมอันดับ 2),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
(2551)
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ชื่อ-สกุล
ที่
4

ผศ.ดร.ศศิธร สุ วรรณเทพ

5

ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง

6

ผศ.ดร. ริ เรื องรอง รัตนวิไลสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ประเทศที่
(ปี การศึกษา)
สาเร็จการศึกษา (ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา) 2559 2560 2561 2562 2563
ปร.ด. (การบริ หารการพัฒนา),
4
4
4
4
4
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ,
ประเทศไทย (2546)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ประเทศไทย
(2531)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ),
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ประเทศไทย
(2527)
วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
11 11 11 11 11
นวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2556)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2549)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2546)
ปร.ด. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัย
15 15 15 15 15
รามคาแหง, ประเทศไทย (2547)
สค.ม. (อาชญาวิทยา), มหาวิทยาลัย
มหิ ดล, ประเทศไทย(2529)
น.บ. (กฎหมาย), มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ประเทศไทย (2533)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, ประเทศไทย (2523)
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)

1

ผศ.ดร. สุ รพงษ์ ชูเดช

2

ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา

3

ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์

4

ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกลุ

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร,
ประเทศไทย (2542)
วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒประสานมิตร, ประเทศไทย (2533)
กศ.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ประเทศไทย (2528)
วท.ด. (วิจยั พฤติกรรมศาสตร์),
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร,
ประเทศไทย (2546)
ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
(2536)
Dr.-Ing. (Environmental Engineering),
Karlsruhe University (TH), Federal Republic
of Germany (1997)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2531)
วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2527)
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ),
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,
ประเทศไทย (2549)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ),
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,
ประเทศไทย (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2542)

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563
8 3 3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)

5

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี

6

ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

7

ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์

8

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Ph.D. (Environmental Engineering),
University of Wollongong, Australia (2006)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2540)
Ph.D. (Agricultural Chemistry),
Kyushu University, Japan (1990)
วท.ม. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2527)
วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2523)
Dr.rer.nat (Chemistry), University of Leipzig,
Germany (2004)
วท.ม. (สภาวะแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2539)
วท.บ. (สิ่ งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร,
ประเทศไทย (2536)
วท.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย
(2542)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2535)
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร,
ประเทศไทย (2528)

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563
3 3 3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ที่
9

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)
ผศ.ดร.สิ ริลกั ษณ์ เจียรากร

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วท.ด. (การจัดการสิ่ งแวดล้อมด้านของเสี ย
อันตราย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2546)
วท.ม. (พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
สิ่ งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2543)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2540)

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563
3 3 3
3
3

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ

1

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)
นายสนธิ คชวัฒน์

2

ผศ.ดร.วิลาสิ นี อยูช่ ชั วาล

ที่

คุณวุฒกิ ารศึกษาสู งสุ ด (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วท.ม. (สภาวะแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2530)
D.Eng. (Energy and Environmental Engineering),
Nagaoka University of Technology, Japan (2008)

หน่ วยงาน
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การศึกษาภาคสนาม) (ถ้ ามี)
ฝึ กการเตรี ย มความพร้ อ มของชุ ม ชน การให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
โครงการพัฒนาในพื้นที่ ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านสังคมศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม การสร้างมวลชนสัมพันธ์ โดยทาการฝึ กปฏิบตั ิกบั ชุมชน โครงการในพระราชดาริ หน่ วยงาน
ราชการหรื อสถานประกอบการ หรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ การวางแผน การดาเนิ นงาน การ
ติดตามประเมินผลและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่การเรี ยนรู ้และเป็ นประสบการณ์นาไปใช้ทางานเมื่อสาเร็ จ
การศึกษาแล้ว
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ผูท้ ี่ผา่ นประสบการณ์ภาคสนามแล้วจะมีความรู ้ความสามารถดังนี้
- เข้าใจกระบวนการของการทางานทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- เข้าใจกระบวนการของการทางานในการจัดทารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านสังคมศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 1
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เตรี ยมความพร้อมก่อนลงศึกษาภาคสนาม 6 ชัว่ โมง ลงศึกษาภาคสนาม 24 ชัว่ โมง
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกาหนดในการทาโครงการจะอยูใ่ นส่ วนของการทาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็ นหัวข้อที่
เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ ดา้ นสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้อม ปั ญ หา
ผลกระทบทางด้านสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดจากการพัฒนา โดยเป็ นการทาโครงงานหรื องานวิจยั ราย
เดี่ยวและมีรายงานที่ตอ้ งนาส่งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่ งครัด รวมทั้งต้องผ่านการ
สอบแบบปากเปล่าจากคณะกรรมการด้วย
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
โครงงานวิ จ ัย ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจต้อ งเป็ นการผสมผสานระหว่ างประเด็ น ทางด้า นสั ง คมศาสตร์ กับ
สิ่ งแวดล้อม เช่น การศึกษาด้านกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีผลมา
จากการพัฒนาโครงการขนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ การศึกษากระบวนสร้างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนผ่านโครงการ
ในพระราชดาริ การศึกษาชุมชนด้านทัศนคติต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ การสร้างแผนการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมสาหรับชุมชนหรื อโรงเรี ยน การสร้างตัวชี้วดั ด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อสังคมในการทากิจกรรมความ
รั บ ผิด ชอบต่อ สั งคมขององค์กรธุ ร กิ จ (CSR) การประเมิ น ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิ จพิ เศษต่ อการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพสั งคมหรื อสิ่ งแวดล้อม การพัฒ นาแนวคิ ด กิ จการเพื่ อสังคมในแก้ไ ขปั ญ หาสังคมหรื อ
สิ่ งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้พลังงานทางเลือกของชุมชน การพัฒนาชุดเครื่ องมือ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน หรื อประเด็นอื่น ๆ ที่อยูใ่ นความสนใจของนักศึกษา
ที่มีการผสานองค์ความรู ้ระหว่างศาสตร์ตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถบู ร ณาการความรู ้ ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการแก้ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มและมี ค วามรู ้
ความสามารถในการทางานวิจยั ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา มีตวั อย่างวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระให้นกั ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานและประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรู ปแบบการ
นาเสนอตามระยะเวลา ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขการประเมินผลของคณะกรรมการสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจหลัก การ/แนวคิ ด และ
ท ฤ ษ ฎี ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ สั งค ม ศ าส ต ร์
สิ่ งแ ว ดล้ อ ม การป ระเมิ น ผ ลก ระท บ
สิ่ งแวดล้อมในมิติทางสังคมและสุขภาพ

2. สามารถประยุกต์ความรู ้ทางทฤษฎี มาใช้กบั
สถานการณ์ จ ริ งสามารถศึ ก ษาค้น คว้า ต่ อ
ยอดความรู ้ ใ ห้ ทั น สมั ย ด้ ว ยตนเอง และ
สามารถพัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์หรื อ
สิ่ งใหม่ๆ ได้

3. สามารถท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น มี ท ัก ษะการ
บริ หารจัดการ การทางานเป็ นหมู่คณะ และ
การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีรายวิชาที่จดั กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ หลักการ/แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและการ
ประเมินผลกระทบทั้งมิติทางสังคมและสุ ขภาพจากโจทย์
ปั ญหาหรื อสถานการณ์จริ งในสังคมไทยปั จจุบนั เพื่อให้
นักศึ ก ษามี จริ ยธรรมสิ่ งแวดล้อ ม นอกจากนี้ ยังจัด การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเชิ ญ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มมิ ติ ท างสั ง คมและ
สุ ข ภาพ มาให้อ งค์ค วามรู ้ ด ้านการจัด การที่ ท ัน สมัย แก่
นัก ศึ ก ษา รวมทั้งจัด ให้มี ก ารลงฝึ กปฏิ บัติ งานร่ ว มกับ
นักวิช าการและผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และการฝึ กทักษะอื่นๆ ที่จาเป็ นในการทางาน
ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากองค์กร/บริ ษทั นิติบุคคล/
ชุมชน/และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีรายวิชาจัดการสอนแบบบูรณาการจากโจทย์ปัญหาหรื อ
สถานการณ์ จ ริ ง ในสั ง คมไทยปั จ จุ บ ัน โดยให้ ผู เ้ รี ย น
สามารถเลือกประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและพื้นที่ที่ตนเอง
สนใจศึกษาเพื่อทาการวิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้และการออกแบบการนาเสนองาน
ในห้องเรี ยน โดยผ่านกระบวนการประเมิ นจากอาจารย์
ผูส้ อนอย่างน้อย 2 ครั้ ง และผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ฯ อย่างน้อย 1
ครั้ง
โครงงานต่างๆ ที่ ให้นักศึกษาทาทั้งในรายวิชาเรี ยนและ
กิ จกรรมนอกรายวิช า เป็ นการฝึ กฝนการท างานเป็ นหมู่
คณะและการฝึ กทักษะในการยอมรั บ ความคิ ด ที่ ต่างกัน
โดยเน้นการทางานเป็ นที ม และการมี ส่ วนร่ วมในแก้ไข
ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมชุ มชนและการพัฒ นาทักษะการเป็ น
วิทยากรชุมชน
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2. การพัฒนาผลลัพธ์ การเรียนรู้ของหลักสู ตร
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
การเรียนรู้
PLO1: ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ปั ญ ห า การจัดการเรี ยนการสอนเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยใช้
สิ่ งแวดล้อมในเชิงสหวิทยาการได้
1.1 มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในแนวคิ ด กระบวนการสอนแบบสหวิทยาการ
โดยเน้นการนาทฤษฎีไปประยุกต์จาก
ทฤษฎีและหลักการ
1.2 สามารถประยุก ต์ใช้ท ฤษฎี แ ละ โจทย์ปัญหาที่ได้รับความเห็นชอบ
องค์ ค วามรู ้ ท างด้า นสั ง คมศาสตร์ ร่ วมกันของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
สิ่ งแวดล้อ มในการวิ เคราะห์ ปั ญ หา ของภาคการศึกษานั้น และให้นกั ศึกษา
ทาการวิเคราะห์ และเลือกวิธีการ
สิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
1.3 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ป ร ะ เด็ น แก้ปัญหาได้ในมุมมองของตนเอง
สังคมศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมในแวดวง รวมทั้งออกแบบการนาเสนองานใน
วิชาการ ตลอดจนวิชาชีพของตนเอง ห้องเรี ยน โดยมีกระบวน การประเมิน
จากอาจารย์ผสู ้ อนอย่างน้อย 2 ครั้งและ
ได้
ผูท้ รงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 ครั้ง
PLO2: สามารถวิเคราะห์ ผลกระทบ ในการเรี ยนการสอน ได้จดั กิจกรรม
ทางสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และคุณ ภาพ เสริ มการเรี ยนรู ้หลักการ/แนวคิด และ
ชี วิต ที่ เกิด จากโครงการพัฒ นาต่ างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมจากโจทย์ปัญหาหรื อ
ได้
2.1 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ สถานการณ์จริ งในสังคม ไทยปัจจุบนั
ผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน
โดยยึ ด หลัก การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ม้ ี นอกสถานที่ และเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมมิติ
ส่วนได้ส่วนเสี ยได้อย่างเหมาะสม
2.2 สามารถประเมิ น คุ ณ ค่ า การใช้ ทางสังคมและสุขภาพมาให้องค์ความรู ้
ประโยชน์ และคุ ณ ค่าคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เพื่อให้สามารถบูรณาการงานวิจยั และ
แนวคิดไปสู่การแก้ปัญหาทางด้าน
เกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆ
2.3 สามารถบู รณาการงานวิจ ัยและ สิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
แนวความคิ ด ไปสู่ การแก้ ปั ญ หา
ท า ง ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์ การประเมิน
ผลการเรียนรู้
การสอบ
การทารายงาน
การทาโครงงาน
การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
การฝึ กงาน

1. การเขียนรายงาน
2. การนาเสนองาน
3. การแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรี ยน
4. การเขียนโครงการ
นาเสนอหัวข้อวิจยั
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้
PLO3: สามารถสื่ อ สารและเลือ กใช้
เท ค โน โล ยี ใน ก าร สื่ อ ส าร ด้ าน
สิ่ งแวดล้อมได้ อย่ างเหมาะสม
3.1 สามารถสร้างกระบวนการสื่ อสาร
กับผูม้ ีส่วนได้หรื อส่วนเสี ย
(Stakeholders)ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.2 สามารถท างานในสถานการณ์
ภายใต้วฒั นธรรมที่หลากหลายได้
3.3 สามารถเลื อ กใช้เทคโนโลยีใ น
การสื่ อสารด้านสิ่ งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม
PLO4: ส าม ารถ ท าวิ จั ย ท างด้ าน
สั งคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมได้
4.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมและพัฒ นาเป็ น
โ จ ท ย์ วิ จั ย ด้ า น สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมได้
4.2 สามารถใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ั ย ที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิจยั
4.3 สามารถเขียนรายงานการวิจยั ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
PLO5: ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ตั ด สิ น ใจ โครงการ/แนวทางแก้ ไ ข
ปั ญ หาทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มโดยยึ ด
หลักของจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ทาวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
โดยไม่ ล อกงานของผูอ้ ื่ น และมี ก าร

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
การเรียนรู้
โครงงานต่างๆ ที่ให้นกั ศึกษาทา ทั้งใน
รายวิชาและกิจกรรมนอกรายวิชา เป็ น
การฝึ กฝนให้นกั ศึกษาสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทยปัจจุบนั สามารถการเลือก
วิธีการแก้ ปัญหาและออกแบบการ
นาเสนองานในห้องเรี ยนในมุมมอง
ของตนเอง รวมทั้งสามารถการทางาน
เป็ นหมู่คณะ การยอมรับความคิดที่
ต่างกัน และการมีทกั ษะการเป็ น
วิทยากรชุมชน
โครงงานหรื อกรณีศึกษาที่ให้นกั ศึกษา
ทาต้องเป็ นประเด็นที่ถกเถียงกันอยูใ่ น
สังคมไทยปัจจุบนั และเป็ นโจทย์
ปัญหาที่เห็น ชอบร่ วมกันของอาจารย์
ในแต่ละรายวิชาของภาคการศึกษานั้น
เพื่อฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้สามารถออกแบบ
งานวิจยั การเขียนรายงานของตนเอง
และการวิพากษ์วจิ ารณ์งานวิจยั อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้นกั ศึกษา
เข้าร่ วมและนาเสนอผลงาน วิจยั ในที่
ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
แต่ละรายวิชามีการเน้นย้าและสอด
แทรกคุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ทาวิจยั ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมใน
วิชาชีพของตนเอง

กลยุทธ์ การประเมิน
ผลการเรียนรู้
1. การนาเสนองานใน
ชั้นเรี ยน
2. การเป็ นวิทยากรชุมชน

1. การวิพากษ์วิจารณ์งาน
วิจยั ผูอ้ ื่นและพัฒนาเป็ น
หัวข้อวิทยานิพนธ์
2. การใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั ที่
เหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
3. การเขียนรายงานการวิจยั
ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

1. การอ้างอิงแหล่งที่มาของ
รายงานที่มอบหมายให้ทา
2. การไม่คดั ลอกงานของ
ผูอ้ ื่น
3. งานวิจยั ต้องผ่าน
คณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
ตรวจสอบก่อนเก็บข้อมูล
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้
อ้างอิงงานของผูอ้ ื่นอย่างถูกต้อง
5.2 มี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมใน
วิ ช าชี พ ของตนเองโดยปฏิ บ ั ติ ง าน
อย่ า งซื่ อ สั ตย์ สุ จริ ต และมี ค วาม
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
การเรียนรู้

กลยุทธ์ การประเมิน
ผลการเรียนรู้
4. การส่งงานตรงเวลา
5. การประพฤติตนและการ
ปฏิบตั ิงานในขณะฝึ กงาน
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3. ตารางแสดงความสั มพันธ์ เชื่อมโยงระหว่ างผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตรกับผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับรายวิชา
PLO 1
PLO 2
รายวิชา
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรี ยนในหลักสู ตรสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดวิชาบังคับ
ESS 501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
1.1
1.2
ESS 521 สังคมและสิ่ งแวดล้อม
1.1
1.2
2.1
2.2
ESS 522 การประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ
2.1
2.2
ESS 531 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
ESS 523 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วม
1.1
1.2
1.3
ESS 681 การศึกษาภาคสนาม
ESS 691 สัมมนา 1
2.1
ESS 692 สัมมนา 2
2.1
หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ นโยบายและการเมือง
ENV 536 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
1.1
1.2
ESS 641 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
1.1
1.2
2.1
ESS 642 เศรษฐศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
1.1
1.2
2.1
ESS 651 นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง
1.1
1.2
ESS 652 การประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
1.1
2.1
2.2
ESS 653 ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในประทศกาลังพัฒนาและการบริ หารจัดการ
1.1
1.2
2.1

2.3

3.1

PLO 3
3.2

3.3

PLO 4
4.1 4.2 4.3

PLO 5
5.1 5.2

3.3
3.3

2.3
2.3

5.2
5.2
4.1
3.1

3.2

3.3
3.3

3.2

4.3

5.1
5.1

4.1
4.1

3.1

4.2

4.2
4.2

3.3

2.3

5.1
4.1

5.2
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รายวิชา
หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาสั งคมและวัฒนธรรม
ENV 531 กฎหมายสิ่ งแวดล้อมและองค์กร
ESS 571 จิตวิทยามวลชน
ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง
ESS 661 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม

1.1

PLO 1
1.2

1.1
1.1
1.1
1.1

1.2
1.2
1.2
1.2

1.1
1.1

1.2
1.2

1.3

2.1

PLO 2
2.2

2.3

3.1

PLO 3
3.2

3.3

3.1

3.2

3.3

3.1

3.2

3.3

PLO 4
4.1 4.2 4.3

PLO 5
5.1 5.2

2.1
5.1

หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและเทคโนโลยี
EEV 627 นิเวศวิทยาและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ENV 533 การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม

1.3

หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาอืน่ ๆ
ESS 532 สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
ESS 695 หัวข้อพิเศษ 1
ESS 696 หัวข้อพิเศษ 2

4.2
1.1
1.1

1.3
1.3

4.3

2.1
2.1

5.1
5.1
5.1

วิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
ESS 693 การค้นคว้าอิสระ
1.1
1.2
ESS 694 วิทยานิพนธ์
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
หมายเหตุ : ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร (Program Learning Outcome : PLO และ Sub PLO)
PLO 1 สามารถอธิ บายปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในเชิงสหวิทยาการได้
PLO 2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆ ได้
PLO 3 สามารถสื่ อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารด้านสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 สามารถทาวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมได้
PLO 5 สามารถวิเคราะห์และตัดสิ นใจ โครงการ/แนวทางแก้ไขปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อมโดยยึดหลักของจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3.3

4.1
4.1

4.2
4.2

4.3

5.1
5.1

5.2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทนั สมัยและเหมาะสม ซึ่ งนักศึกษาต้อง
ปฏิบตั ิตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมิน
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับ รายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดับ รายวิ ช า มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
คณะกรรมการหลักสูตร
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยสารวจความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต อย่างต่อเนื่ องและนาผลการสารวจที่ ได้ยอ้ นกลับ มาปรับ ปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดย
การสารวจดังต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานท าของบัณ ฑิ ต ประเมิ น จากบัณ ฑิ ตแต่ ละรุ่ น ที่ ส าเร็ จ การศึ กษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็ นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิ ตในการ
ประกอบอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ สาเร็ จการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น หลังจากสาเร็ จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี , 3 ปี และ 5 ปี เป็ นต้น
3) การประเมินความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้ อมและความรู ้จากสาขาวิชาที่เรี ยน
ในหลักสูตรที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุ งหลักสูตรให้ดียงิ่ ขึ้น
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5) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา
องค์ความรู ้ของนักศึกษา
6) ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ เช่น จานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ จานวนการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และ จานวนรางวัลที่ได้รับ เป็ นต้น
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทนั สมัยและเหมาะสม ซึ่ งนักศึกษาต้อง
ปฏิบตั ิตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นครู และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหัวข้อในการปฐมนิเทศประกอบด้วย
1.1.1 ความเป็ นมาของมหาวิทยาลัย นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และโครงสร้างการบริ หารงาน
1.1.2 กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงาน
ของมหาวิทยาลัยพึงได้รับ
1.1.3 บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน
1.1.4 จรรยาบรรยของความเป็ นครู และแนวทางการปฏิบตั ิต่อนักศึกษา
1.2 จัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่ วมโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
1.2.1 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการ
1.2.2 ทิศทางการพัฒนางานวิจยั และจรรยาบรรณของการเป็ นนักวิจยั ที่ดี
1.2.3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นการมี
ส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน (Active Learning)
1.2.4 จิตวิทยาสาหรับอาจารย์
1.3 คณะจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่เพื่อทาหน้าที่ดา้ นต่าง ๆ ดังนี้
1.3.1 ให้คาแนะนาและคาปรึ กษาเพื่อเรี ยนรู ้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็ นอาจารย์ในคณะ
1.3.2 ให้คาแนะนาในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
1.3.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ใหม่
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1.4 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในเรื่ องที่ ส นใจและ/หรื อ ความต้อ งการของหลัก สู ต รและ/หรื อหั ว ข้อ ที่ ท ัน สมัย
การสนับสนุนด้านการฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่ องในเรื่ องที่ สนใจและ/หรื อความต้องการของหลักสู ตรและ/หรื อหัวข้อที่ ทนั สมัย
การสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ฝึ กอบรม ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า งๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
2.1.3 สนับสนุ นให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชม อุตสาหกรรม และสมาคม
วิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ให้ทาผลงานทางวิชาการในด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.2.3 ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาเนินการประกันคุณภาพตาม
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากการประชุมครั้งที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
โดยให้ ใ ช้ ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of Thailand Quality
Assurance) และในระดั บ หลัก สู ตรให้ ใ ช้ เกณฑ์ ข อง ASEAN University Network - Quality Assurance
(AUN-QA) ภาคประเทศไทย
การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
- องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานเพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยทุกหลักสู ตรต้องถูก
กากับดูแลให้มีการดาเนิ นการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร) ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนาโดยใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA)
ซึ่ งเกณฑ์ดงั กล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ที่ระบุในระบบประกันคุณภาพ
CUPT QA ซึ่งได้กาหนดกรอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้
- ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานเป็ นประจาทุกปี
- ทุ ก หลัก สู ต รด าเนิ น การตรวจประเมิ น เพื่ อ การพัฒ นาตามเกณฑ์ AUN-QA หรื อ เกณฑ์
มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
2. บัณฑิต
มจธ.ได้ค านึ ง ถึ ง การพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ เข้า สู่ ศ ตวรรษที่ 21 โดยมุ่ ง เน้ น ให้ บัณ ฑิ ต มี ส มรรถนะ
(Competence) เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน ซึ่ งประกอบไปด้วยความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
ทัศนคติ (Attitude) จากการสารวจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจากภาคเอกชน 3 รายได้แก่ 1. บริ ษทั UAE Consultant โดยคุณ
ภัทร์ เทภาสิ ต รองผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมและการมีส่วนร่ วมของประชาชน 2. บริ ษทั Team Consultant
โดย นางบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หน่ วยธุ รกิจ การศึกษาสิ่ งแวดล้อม 3. สานัก
นโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม โดยนาง อินทิรา เอื้อมลฉัตร ผูอ้ านวยการสานักจัดการสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม สานักนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งผูท้ รงคุณวุฒิดงั กล่าวได้ให้ความคิดเห็นในส่ วนของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตดังนี้
2.1 ด้ านสมรรถนะทางวิชาการและความเชี่ยวชาญ (Academic and Profession Competency)
(1) ความรู ้พ้นื ฐานด้านสิ่ งแวดล้อมที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านสังคมศาสตร์ได้ คือ ความเข้าใจ
ในกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน พื้นฐานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ ระเบียบวิธี
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วิจยั ด้านสังคมศาสตร์ การจัดทาแผนการส ารวจภาคสนาม การพัฒนาเครื่ องมือที่ ใช้งาน การกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง การตรวจสอบความถูกต้องในการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผลการสารวจ
ภาคสนาม และการสรุ ปผลข้อมู ล การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทางด้านสังคม การมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม( ทั้ง EIA และ EHIA)
(2) เนื้ อหาที่ควรมีเพิ่มเติม คือ เทคนิ ควิธีการ รู ปแบบในการมีส่วนร่ วมของประชาชน การสารวจ
ความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิชาที่เกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสังคม และการเขียนข้อเสนอโครงการ เนื้อหา
ในรายละเอียดการสารวจ วิจยั ทางสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หลักการการมีส่วนร่ วมของประชาชน เทคนิ ค
การมีส่วนร่ วมของประชาชนแต่ละเทคนิครวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิ การจัดการมีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริ ง (meaningful public participation)
(3) นอกจากความรู ้ทางวิชาการแล้ว ยังต้องการทักษะการทางานด้านการฝึ กการเป็ นวิทยากร พิธีกร
ผูด้ าเนินการประชุมในเวทีการรับฟังความคิดเห็ น การประชุมกลุม่ ย่อย หรื อการสัมมนา ฝึ กอบรมต่าง ๆ การ
ทางานเป็ นทีม ความอดทน ความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางาน และทางานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง การ
ยอมรั บ ความแตกต่าง การซึ มซับ วัฒ นธรรมองค์กร การเปิ ดใจรั บ สิ่ งใหม่ ๆ การให้เกี ยรติเพื่ อนร่ วมงาน
หั ว หน้ า งาน และการบริ ก ารลู ก ค้า ขององค์ก ร Self Management, Prioritization เทคนิ ค การสื่ อ สารและ
นาเสนอ
2.2 กรอบคุณสมบัติของนักศึกษา (Student Qualification Framework)
(1) ค่านิ ยมที่ดี (Values) ที่ควรมีในองค์กรท่านคือ การทางานเป็ นทีม มองเป้ าหมายในการทางาน
ร่ วมกัน ไม่มองเป็ นสิ่ งที่ตนเองรับผิดชอบหรื อมองเป็ นเรื่ องของคนอื่น เห็ นว่ามีความสาคัญอย่างมากต่อ
ความสาเร็ จขององค์กร ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ และความรอบรู ้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง การทางานเป็ นทีม
และสร้างเครื อข่าย นอกจากนั้นควรมี Service, Quality และ Teamwork ในระดับสูง
(2) บัณ ฑิ ตที่ มีท ักษะในการสื่ อสาร ความสามารถถ่ายทอดความคิ ดและน าเสนอผลงานมี ความ
จาเป็ นในองค์ก รอย่างมาก เนื่ องจากงานด้า นสั งคมศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม จาเป็ นต้องมี การสื่ อสาร สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ในเรื่ องผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของโครงการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการสื่ อสารและรวบรวม
ความคิดเห็นจากประชาชนได้อย่างชัดเจน บัณฑิตที่มีความรู ้ความเข้าใจในองค์ความรู ้ที่มีอยู่ และหมัน่ เรี ยนรู ้
เพิ่มเติม จากการซักถาม การใฝ่ หาประสบการณ์และนามาพัฒนาตนเอง และสามารถถ่ายทอดต่อให้คนรอบ
ข้างได้ นับเป็ นบัณฑิตที่ทุกองค์กรคาดหวัง
(3) บัณฑิตที่มีความเป็ นผูน้ า (Global Leader) มีความจาเป็ นมาก โดยเฉพาะ ผูน้ าที่มีทกั ษะ ไหวพริ บ
ปฏิภาณ ช่างสังเกตในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า แต่ตอ้ งพร้อมจะรับผิดหากการตัดสิ นใจดังกล่าวผิดพลาด
โดยไม่โทษผูอ้ ื่น ทั้งนี้ งานด้านสังคมศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมมักมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจคาดไม่ถึงเสมอ จึง
ต้องมีผนู ้ าที่สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ นอกจากนั้นผูน้ าที่ดีจะช่วยให้การทางานของกลุ่มหรื อหน่วย
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ต่างๆ มีประสิ ทธิภาพและบรรลุผลสาเร็ จภายในเวลาที่กาหนด
(4) ศักยภาพและความสามารถ (Potential and Competent) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับ
Potential and Competent ของบัณฑิตดังนี้ ด้านความรู ้ (Knowledge) เฉลี่ย 4.66 ด้านทักษะการคิด (Thinking
Skill) เฉลี่ ย 4.66 ด้า นทัก ษะการเรี ย นรู ้ (Learning Skill) เฉลี่ ย 4.33 ด้า นทัก ษะการปฏิ บ ั ติ เชิ ง วิ ช าชี พ
(Professional Skill) เฉลี่ ย 4.66 ด้านทักษะการสื่ อสาร (Communication Skill) เฉลี่ ย 5 ด้านการเป็ นมนุ ษ ย์
อย่างสมบูรณ์ (Humanization) เฉลี่ย 4ด้านความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เฉลี่ย 4.33 ด้านภาวะ
ผูน้ า (Leadership) เฉลี่ย 3.66 ด้าน ทักษะการจัดการ (Management Skills) เฉลี่ย 4.66
เป้าหมาย
เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
หรื อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

แผน
การประเมิน
1. สารวจ และ วิจยั ความต้องการของตลาด 1. นาข้อเสนอแนะของนายจ้าง
และสังคม เพือ่ นามากาหนดปรับปรุ ง
มาใช้ในการพัฒนา และ
หลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็ นที่
ปรับปรุ งหลักสูตร
ต้องการของสังคม และ ประเทศชาติ
2. นาผลการวิจยั ความต้องการ
2. ทาการสารวจ และ วิจยั ถึงความพึงพอใจ ของตลาดและสังคม มา
ของนายจ้างและองค์กรที่มีต่อบัณฑิต
ปรับปรุ งหลักสูตร

3. นักศึกษา
3.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้กบั นักศึกษาตั้งแต่ช้ นั ปี แรก เพื่อให้นกั ศึกษาที่มีปัญหา
ทางด้านการเรี ยนสามารถมาขอคาปรึ กษาได้ หลักจากที่ได้มีการอนุ มตั ิกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ์แล้ว
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์จะทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านวิชาการกับนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ
การปรึ กษาโดยการพบแบบส่ วนตัว การโทรศัพท์ และการปรึ กษาผ่านช่องทางออนไลน์ และเพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์สามารถให้คาปรึ กษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ยังได้มีการกาหนดจานวนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสู ตร เช่น การออกไปดู
งาน การออกไปดูหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ การเชิ ญ ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาที่ เกี่ ยวข้องมาบรรยายให้
ความรู ้กบั นักศึกษา และเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้มี
การจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหลักสู ตร
3.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ว่ าด้ว ย การสอบ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทนั สมัยและเหมาะสม ซึ่ งนักศึกษาต้องปฏิบตั ิตาม
ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ ใหม่
อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร มีความรู ้ มีทกั ษะใน
การจัด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของนั ก ศึ ก ษาและมี ป ระสบการณ์ ท าวิ จ ัย หรื อ
ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะ และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร
ตลอดจนวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนจะต้องจัดประชุมหรื อจัดสัมมนาร่ วมกันในการวางแผน
จัดการเรี ยนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมิ นผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประเมิ นผลสาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่ จะทาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
หลักสูตรและได้บณ
ั ฑิตที่เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
สายวิชาสังคมศาสตร์ ฯ เชิญคณาจารย์พิเศษที่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ภาคสนาม
จริ งในด้านการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาที่มีต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพมาเป็ นวิทยากรเพื่อ
ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่นกั ศึกษา
4.4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มี การกาหนดคุณ วุฒิ ของบุ คลากรสายสนับ สนุ นไม่ต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ ห รื อ
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางสถิติวิจยั และมี
คุณสมบัติตรงตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนต้องมีทศั นคติที่ดีต่อ
การทางานร่ วมกันกับอาจารย์และนักศึกษา
4.4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัติงาน
มี การพัฒ นาการเพิ่ มพู น ความรู ้ โดยการสนับ สนุ น ให้บุ คลากรสายสนับ สนุ น เข้าร่ ว มการอบรม
สัมมนาเพื่อให้เกิดทักษะด้านการวิจยั และการประเมินผลกระทบของการพัฒนาทางด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม
และสุ ขภาพ การสนับสนุนให้ไปดูงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานอื่นๆ และสนับสนุนให้มีการร่ วมทางานกับ
อาจารย์เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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5. หลักสู ตร การเรียน การประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารหลั กสู ตร เพื่อวางแผนการจัดการเรี ยน
การสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. ดารงไว้ซ่ ึงความสามารถ
ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต
ที่เปี่ ยมด้วยความรู ้ความสามารถ
ตามความต้องการของสังคม
ตามยุค ตามสมัย

2. พัฒนาให้นกั ศึกษาเป็ นผูใ้ ฝ่
รู ้และพัฒนาความสามารถของ
ตนในด้านสังคมศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม การประเมิน
โครงการ การวางแผน การ
จัดการ การสื่ อสาร การทางาน
ร่ วมกับชุมชน และ การวิจยั ที่
เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

การดาเนินการ
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทนั ต่อ
ความต้องการของสังคมและ
ชุมชนที่เปลีย่ นแปลงไป
ตลอดเวลา
1.2 การประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการภายในทุกๆ 2 ปี
และภายนอกทุกๆ 4 ปี
2.1 การพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบ
Outcome-based Education
2.2 มีกิจกรรมทางวิชาการที่จะ
ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองได้ และมีกิจกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

การประเมินผล
1.1 เปรี ยบเทียบหลักสูตรกับ
มาตรฐานวิชาชีพ คูเ่ ทียบ และ
ความคาดหวังจากผูใ้ ช้บณั ฑิต
อย่างสม่าเสมอ

2.1 ประเมินความสาเร็ จตามผล
การเรี ยนรู ้ (Learning Outcome)
ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การทา
แบบทดสอบ การจัดทารายงาน
เดี่ยวหรื อกลุ่ม การวิเคราะห์และ
วิพากษ์ร่วมกับเพือ่ นในชั้นเรี ยน
หรื อการจัดทาแบบสะท้อน
ประเด็นการเรี ยนรู ้ส่วนบุคคล
2.2 การตรวจสอบภาวการณ์มี
งานทา หรื อความสาเร็ จของ
บัณฑิตทุกปี
2.3 การสารวจความพึงพอใจใน
หลักสูตรจากบัณฑิตและผูใ้ ช้
บัณฑิต
2.4 การประเมินคุณภาพการ
เรี ยนการสอนของอาจารย์หลัง
จบภาคการศึกษา
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6. สิ่ งสนับสนุนการเรียน
6.1 การบริหารงบประมาณ
แสวงหารายได้จากการบริ การวิชาการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจาเป็ น และ
กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
การสอน การวิจยั และการให้คาปรึ กษา ใช้สถานที่ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีอุปกรณ์การสอน และโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ
ลาดับ
1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
2
3

เครื่ องพิมพ์งาน
ห้องพักนักศึกษา

ชื่ออุปกรณ์

จานวน
2
2
1

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สายวิชาสังคมศาสตร์ ฯ ดาเนิ นการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนโดยจัดซื้ อและเสนอรายชื่อ
หนังสื อ ตาราที่ทนั สมัยแก่สานักหอสมุดเพื่อจัดซื้ อเป็ นแหล่งค้นคว้าของนักศึกษา และอาจารย์ประจาใน
หลักสู ตรดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ในการเรี ยนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
อื่นๆที่จาเป็ นต่อการเรี ยนการสอน และงานวิจยั
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดหาห้องเรี ยน ห้องสัมมนา 1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนที่มีระบบมัลติมีเดีย 1. รวบรวมข้อมูลจานวน
ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์
เพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
ห้องเรี ยนเครื่ องมือ
และระบบการนาเสนอเพือ่
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
อุปกรณ์สื่อการเรี ยนการ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
2. มีหอ้ งประชุม สัมมนา เพื่อให้
สอน
ห้องเรี ยน และนอกห้องเรี ยน
นักศึกษาได้ฝึกการทางานเป็ นทีม
2. จัดทาสถิติการใช้งาน
อย่างเพียงพอและมี
การนาเสนองานและการอภิปรายใน
ห้องเรี ยน ห้องประชุม
ประสิ ทธิภาพ
หัวข้อต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สัมมนา เพื่อการปรับปรุ ง
3. จัดให้มีระบบเครื อข่าย อินเทอร์เน็ต
ทั้งด้านจานวนห้อง
ความเร็ วสูง เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
อุปกรณ์ และ ความพึง
หาความรู ้เพิ่มเติม และ ใช้
พอใจของนักศึกษา
ประสานงานกับชุมชนได้ ในจานวน 3. จัดทาสถิติเกี่ยวกับจานวน
ที่เพียงพอเหมาะสม
นักศึกษา สื่ อตาราและสื่ อ
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
4. จัดให้มีหอ้ งสื่ อการเรี ยนการสอน ที่มี
บริ การทั้งหนังสื อตาราและสื่ อ
มัลติมีเดีย เพื่อช่วยการเรี ยนรู ้และ
ค้นคว้าเพิ่มเติมแก่ผเู ้ รี ยน
5. ปรับปรุ งดูแลอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งานอยูต่ ลอดเวลา

การประเมินผล
มัลติมีเดียที่มีให้บริ การ
รวมถึงจัดหาสื่ อการเรี ยน
การสอนที่นกั ศึกษา
ต้องการ

7.ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี การศึกษา

ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564
X
X
X
X
1. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ X
ประชุม เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปี การศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษาตามมาตรฐาน ผลการ
เรี ยนรู ้ ที่ กาหนดในรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
แต่ละปี การศึกษา
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ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
7. มีการพัฒนา ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน

ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
X
X
X
X

หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อแนะนาด้านการ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาประชุมร่ วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากเสร็ จสิ้นแต่ละภาค
การศึกษาโดยวิเคราะห์จากรายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
- วิเคราะห์จากผลการประเมิ นของนักศึกษาหลังจากเสร็ จสิ้ นภาคการศึกษาหรื อวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามที่ออกโดยอาจารย์ผสู ้ อน
- ประเมินจากผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยระบบการประเมินการสอนของ
มหาวิทยาลัยฯ
- ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการสอนโดยคณะกรรมการหลักสูตร
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
ทาการประเมินหลักสูตรโดยกลุม่ บุคคลต่างๆดังนี้
- ทาการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปั จจุบนั ที่มีต่อหลักสู ตรที่เรี ยน รวมถึงข้อเสนอแนะใน
ด้านต่างๆ ที่สามารถนามาใช้พฒั นาหลักสูตรหรื อปรับปรุ งหลักสูตร
- สารวจผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยคณาจารย์ประจาหลักสูตรและนักศึกษา
- มี การเชิ ญ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ในสาขาที่ เกี่ ยวข้อ งจากมหาวิท ยาลัยของรั ฐ หน่ วยงานของรั ฐ และ
ภาคเอกชน มาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร และประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
- สารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสู ตรจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหรื อนายจ้างที่ตอ้ งการ
ใช้บณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการประจาหลักสูตรทาการรวบรวมผลการประเมินที่ได้รับจากอาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชา เพื่อนามาเป็ นข้อมูลสาหรับปรับปรุ งหลักสู ตรให้ได้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน
โดยการเชิญอาจารย์ผสู ้ อนมาร่ วมหารื อเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.

คาอธิบายรายวิชา
ตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้างและรายวิชาระหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุ ง
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสูตร (PLO)
กับ KMUTT Student QF และผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้านของ TQF
ภาคผนวก จ. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสูตร
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6) (S/U)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็ นของนักศึกษาเพื่อให้อยูใ่ นระดับที่สามารถเข้า
เรี ย น วิ ช า LNG 600 ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความมั่น ใจในการใช้
ภาษาอัง กฤษ ในด้า นเนื้ อ หาวิช า ไม่ ไ ด้ก าหนดเนื้ อ หาที่ แ น่ น อน แต่ มุ่ ง เน้น การแก้ไ ขปั ญ หาการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นกั ศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยงั ส่งเสริ มให้นกั ศึกษา
เรี ย นรู ้ ก ารจัด การการเรี ย นด้ว ยตนเอง อัน เป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ยนรู ้ ภ าษาอังกฤษ โดยไม่ ต อ้ งพึ่ ง
ครู ผสู ้ อน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to
raise the students’ confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but
instead it will concentrate on those areas where the students are weakest and need most improvement. The
classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to
improve their language and skills autonomously.
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่ างการเรียนในหลักสู ตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
In-sessional English Course for Post Graduate Students
3 (2-2-9) (S/U)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรือผ่ านการสอบ placement test ได้ คะแนนตามเกณฑ์ ที่ภาควิชากาหนด
รายวิ ช านี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษที่ เกี่ ย วขัอ งกับ การเรี ยนของนั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการฝึ กปฏิบตั ิ แต่ไม่เน้นหนัก
ที่เนื้ อหาไวยากรณ์โดยตรง รายวิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้ภาษาของ
นักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะ
ได้ฝึกปฏิ บ ัติข้ นั ตอนการท าโครงงานตั้งแต่ การหาข้อมู ลอ้างอิ ง จนถึ งการเขี ยนรอบสุ ด ท้าย นอกจากนี้
นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้กลยุทธ์การเรี ยนเพื่อฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการ
สื่ อสารที่แท้จริ งนอกห้องเรี ยนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree
Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet
another grammar course. Rather its focus will be on the real language demands, particularly in reading and
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writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focused and simulates the stages in
preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip
students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize
language use not usage, real communication not classroom practice.
EEV 627

นิเวศวิทยาและการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
3(3-0-9)
Ecosystem and Sustainable Development
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
โครงสร้ า งของระบบนิ เวศอากาศน้ าและดิ น การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ก ารปรั บ ตัว และการวิ ว ฒ
ั นาการ
แบบจาลองทฤษฎีกฎต่างๆและกระบวนการย้อนกลับที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศความสัมพันธ์ของสิ่ งแวดล้อม
และพลังงานการไหลของพลังงานและการหมุนเวียนสารอาหารสังคมชีวิตและประชากรปั จจัยต่างๆที่มีผล
ต่อระบบนิเวศในระดับจุลภาคและมหภาคการใช้สมดุลทางชีววิทยาและการควบคุมโดยชีววิธีเพื่อการจัดการ
ศัตรู พืช/สัตว์การจัดการแบบผสมผสานหลักการทางเทคโนโลยีนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเช่นพื้นที่ชุ่ม
น้ าการประยุกต์การใช้พ้ืนที่ ชุ่มน้ าและการบาบัดโดยใช้พืชทฤษฎี นิเวศแนวใหม่สาหรับการผลิตที่ สะอาด
นิเวศอุตสาหกรรมและสังคม
Structure of ecosystem: air water and soil. Succession, adaptation and evolution. Modelling, theories and
Laws related to ecosystem. Relation of environment and energy, energy flow and nutrient cycle.
Community and population. Factors affecting ecosystems in micro and macro scales. Use of biological
balance and biological control for pest management. Integrated pest management. Principle of
ecotechnology for sustainable development: wetland and its application and phytoremediation. Modern
ecology theory for cleaner production, industrial ecology and society.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัวและวิวฒั นาการของระบบนิเวศอีกทั้ง
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึงปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบนิเวศ และรู ้
ถึงหลักการทางเทคโนโลยีนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ENV 531

กฎหมายสิ่ งแวดล้อมและองค์ กร
3(3-0-9)
Environmental Laws and Organization
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ที่มาของกฎหมายสิ่ งแวดล้อม หลักการออกกฎหมายพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
สิ่ งแวดล้อมในประเทศข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่ งแวดล้อม คดีสิ่งแวดล้อม องค์กรสิ่ งแวดล้อมความ
เกี่ยวพันและบทบาทขององค์กรสิ่ งแวดล้อม
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Background of environmental law. Law and legislation principle. Environmental laws and regulations.
International environmental laws. Environmental debate case study. Environmental organizations.
Relationships and roles of environmental organizations.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงที่มาของกฎหมายสิ่ งแวดล้อม หลักการออกกฎหมายและกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
ประเภทต่างๆ รวมถึงสามารถวิเคราะห์บทบาทขององค์กรสิ่ งแวดล้อมได้
ENV 533

การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ระบบสิ่ งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ระบบเกณฑ์กาหนดสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมการ
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมแหล่งเกิดแหล่งรับและวิถีการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในสิ่ งแวดล้อม
ดินน้ าและอากาศหลักการของระบบการจัดการแนวคิดพื้นฐานและแนวทางปฏิบตั ิขอ้ แนะนาและมาตรการ
ป้ องกันโดยอาศัยแนวทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ เครื่ องมือสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ประโยชน์
Environmental systems. Dynamic approach and system analysis. Criteria for environmental system
management. Environmental aspect analysis: resources, sinks and pathways of soil, water and air
environment. Principles of management system, basic concepts and practice. Guidelines and preventive
measures based on technocentric and ecocentric approach: Tool for environmental management and its
benefit.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มี ความรู ้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ ถึง ระบบสิ่ งแวดล้อม การเปลี่ย นแปลงและการระบบเกณฑ์
กาหนดสาหรับการจัดการสิ่ งแวดล้อม และวิถีการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในสิ่ งแวดล้อมดิ น น้ า และ
อากาศโดยประยุก ต์ใช้ แ นวทางด้า นเทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การจัด การ
สิ่ งแวดล้อม
ENV 536

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมอุปสงค์อุปทานและราคาเครื่ องมือในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
สิ่ งแวดล้อ มการประเมิ น ค่ า ใช้จ่ า ย-ผลที่ ไ ด้ค่ าธรรมเนี ย มภาษี ม ลพิ ษ ความเต็ ม ใจจ่ า ยการประเมิ น เชิ ง
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เศรษฐศาสตร์ ของโครงการทางสิ่ งแวดล้อมการจัดสรรทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนในอนาคตการวางนโยบายทาง
เศรษฐศาสตร์
Defining environmental economics. Demand Supply and Price.Analytical tools for environmental
economics : cost-benefit analysis, emission charges, emission tax, and willingness to pay. Economic
analysis for environmental project natural resources management for sustainable future, and policy setting
for economics.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงหลักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุปสงค์ อุปทาน และราคา เครื่ องมือในการวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ และสามารถประเมินเศรษฐศาสตร์ของโครงการทาง
สิ่ งแวดล้อมเพือ่ สร้างการจัดสรรทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ESS 501

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Science and Technology for Environmental Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความสัมพันธ์ขององค์ป ระกอบต่างๆด้านกายภาพเคมี และชี วภาพในระบบนิ เวศมนุ ษ ย์ที่ข บั เคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติความเข้าใจเบื้องต้นในเทคนิควิธีการและเทคโนโลยี
ที่ยอมรับและใช้กนั อย่างกว้างขวางในปัจจุบนั เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม
Relationship between main components such as physics, chemistry and biology in bio-diversified
environmental systems. Prevention of negative impacts and natural imbalances and mitigating
environmental problems require knowledge of currently accepted basic techniques and technologies.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มี ความรู ้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ ในระบบนิ เวศมนุษย์ และมีความเข้าใจเบื้องต้นในเทคนิ ค วิธีการและเทคโนโลยีที่ยอมรับเพื่อการ
แก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ESS 521

สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environment and Society
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิ ด วิ ธีก ารและรู ป แบบของการพัฒ นาทางด้า นกฎหมาย เทคโนโลยี การเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม และจิตวิทยาภายใต้ความขัดแย้งด้านสิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวตั น์รวมทั้ง
ศึกษาทฤษฎี ท างสังคมศาสตร์ ที่สอดคล้องต่อประเด็น ด้านการแก้ไขและบรรเทาปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
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ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิ กระบวนการพัฒนาทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ รวมถึงการศึกษาเชิงลึก
และการนาเสนอผลการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
Approach, method and development pattern of law, technology, politics, economics, society, culture and
phycology under environmental conflicts and globalization. Studies of social science theory that solve or
mitigate environmental problems. Relationship between theory and application. Process of theory
development and implementation. In-depth study and result presentation based on a holistic view of
creating sustainable development.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงแนวคิด วิธีการและรู ปแบบทั้งทางด้านกฎหมาย เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ
สั งคม วัฒ นธรรม และจิ ต วิท ยาภายใต้ค วามขัด แย้งด้านสิ่ ง แวดล้อ ม สามารถประยุกต์ใช้ท ฤษฎี ท าง
สังคมศาสตร์ ในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
ESS 522

การประเมินผลกระทบทางสั งคม สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ
3(3-0-9)
Impact Assessment of Social, Environmental and Human Health
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพจะเน้น การจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่ งเสริ มและรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่ ง
ประกอบด้วย การประเมิ นผลกระทบทางด้านกายภาพ ชี วภาพ คุณ ค่าการใช้ป ระโยชน์ของมนุ ษย์ และ
คุณภาพชีวิต การมีส่วนร่ วมของประชาชน การเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิ คของการประเมินผลกระทบทาง
สังคม สิ่ งแวดล้อมและสุ ข ภาพ โดยเน้นทางด้านสังคมและด้านคุณ ภาพชี วิต ทั้งในมุ มมองของเจ้าของ
โครงการต่อชุมชนและชุมชนต่อเจ้าของโครงการ สามารถกาหนดมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบให้
โครงการมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดทั้งทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต สามารถจัดทารายงานสรุ ป
นาเสนอต่อเจ้าของโครงการด้วยวิธีการที่เข้าใจง่ายและสามารถจัดประชาพิจารณ์ทาให้ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจต่อโครงการได้อย่างดี
Approach on impact assessment of social, environmental and human health. Focusing on draw up an
environmental impact assessment report under the National Environmental Quality Act 1992, which
include impact assessment of physical, biological, human quality of life, public participation and
negotiation, techniques of impact assessment focusing on social aspects and quality of life from the
perspective of industrial project owner toward communities and vice versa. Ability to produce summary
reports for industrial project owners and a basic understanding of methods and the ability to arrange public
hearing to increase people’s knowledge.
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพและการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และเข้าใจหลักการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคของการประเมินผล
กระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ อีกทั้งสามารถกาหนดมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบได้
ESS 523

การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วม
3(3-0-9)
Participatory Process Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลักการ และวิธีการสร้างการมีส่วนร่ วมแบบต่างๆ การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ
โดยกลุ่มนักศึกษาที่เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายเพื่อส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วน
ร่ วมวิธีการประเมินผลกิจกรรมและการเป็ นวิทยาการชุมชน
Principle, concepts and methods to create and enhance participation. Field trip. Student-generated
activities appropriate for target groups to strengthen knowledge and development of participatory process.
Methods of activity evaluation andcommunity facilitator.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการของกระบวนการมีส่วนร่ วมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงสามารถประเมินผลกิจกรรมและเป็ นวิทยากรชุมชนได้
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ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-9)
Social Science Research Methodology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมถึง แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจยั กระบวนการและ
ขั้นตอนในการทาวิจยั การเลือกหัวข้อ การกาหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั การออกแบบการวิจยั
การทาวรรณกรรมปริ ทศั น์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั การเขียนรายงานวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั การอ้างอิงและการเขียนรายการ
อ้างอิง จริ ยธรรมในการทาวิจยั ด้านสังคมศาสตร์
Research methodology for Social Science issues. Foundation/Philosophy of research. Research process.
Formulation of research topics, research questions/ hypotheses and research objectives. Research design/
framework. Reviewing the literature. Data collection and analysis. Writing Research and publication.
Documentation and referencing. Ethical issues in Social research.
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงกระบวนการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ต้ งั แต่การตั้งคาถามวิจยั และสมมติฐานจนถึงการ
เขียนรายงานผลการวิจยั การประเมินคุณค่า และสามารถวิจารณ์งานวิจยั รวมถึงเข้าใจถึงจรรยาบรรณของ
นักวิจยั
สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-9)
Statistics for Social Science Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาระเบียบวิธีการทางสถิติในการทาวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมถึง ความรู ้พ้นื ฐานการใช้สถิติ
กับการวิจยั สถิติเชิงพรรณนา การสุ่มตัวอย่างและการวัด การแจกแจงความน่าจะเป็ น แนวคิดและวิธีการ
ทดสอบสมมติฐาน ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แบบจาลองถดถอยรวมทั้งการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ตลอดถึงการอธิบายผลเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์สาหรับงานวิจยั ต่อไป
Statistical methods in social science research. Fundamental/Principle of statistics. Descriptive statistics.
Sampling and measurement. Sampling distribution and Probability. Hypothesis testing. Testing mean and
difference between means. Variance analysis. Chi-square Test. Correlation analysis. Regression models.
Data processing and analysing using statistical software programs, and writing results.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสถิติในการทาวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยต้องสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ อีกทั้งต้องสามารถแปลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลได้
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ESS 571
จิตวิทยามวลชน
3(3-0-9)
Mass Psychology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พฤติกรรมของมนุษย์และกลุ่มชนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการควบคุมทางสังคมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มชนการแพร่ ระบาดทางอารมณ์ ประเภทของกลุ่มชนการจัดการเมื่อเกิดวิกฤติการณ์เกี่ยวกับกลุ่มชนอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปั จจุบนั และอนาคต
Human and community behavior. Social change and social control. Incorporate theories related to group
behavior, emotional contagion and group types. Context-based crisis management skills with long-term
validity.
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและพฤติกรรมของมนุษย์และกลุ่มชนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการ
ควบคุมทางสังคม
ESS 621

นิเวศวิทยาการเมือง
3(3-0-9)
Political Ecology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความหมายของนิ เวศวิทยาการเมือง บทบาทของวาทกรรม อุดมการณ์และความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
บทบาทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสิ่ งแวดล้อม บทบาทของระบบเศรษฐกิจรวมถึงกระบวนการ
โลกาภิวตั น์บทบาทของมิติทางด้านเพศในการใช้และเป็ นเจ้าของทรั พยากรรวมทั้งการจัดการทรัพยากรฐาน
ชุมชนในฐานะที่ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทาหน้าที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
Definition of environmental politics including the roles of environmental rhetoric (‘discourse’), ideology,
and environmental knowledge, the roles of politics and environmental change, the roles of economic
systems including the‘globalization’ process, and the roles of gender-based dimensions of resource
ownership including ‘community’-based resource management as they shape human relationships with
nature.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจแนวคิดนิ เวศวิทยาการเมืองบทบาทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสิ่ งแวดล้อม
รวมถึงบริ บทโลกาภิวตั น์ บทบาทของมิติทางด้านเพศในการใช้และเป็ นเจ้าของทรัพยากร อีกทั้งสามารถหา
แนวทางจัดการทรัพยากรฐานชุมชน
ESS 641

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Resource and Environmental Economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดเบื้องต้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมทฤษฎีและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้ง
เครื่ องมือต่างๆในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาทางด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
Basic concepts of resource and environmental economics. Application of economic theories and methods
to environmental issues and problems.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงทฤษฎีและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเครื่ องมือต่างๆทางเศรษฐศาสตร์ อีกทั้ง
สามารถวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาทางด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
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เศรษฐศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Energy and Environmental Economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์พลังงาน การใช้เครื่ องมื อทาง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม เช่น อุปสงค์ และ อุปทาน ตลาด
พลังงานและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลังงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเบื้ องต้นเชิ ง
นโยบาย
Basic concepts of energy and environmental economics.Energy conservation. Economics tools to analyse
and understand situations of energy and environment such as energy demand and supply, energy
markets.Environmental impact from production and consumption of energy.Policy implications.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มี ความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ แนวคิดเกี่ ยวกับ เศรษฐศาสตร์ พ ลังงานและสิ่ งแวดล้อม การ
อนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์
ESS 651

นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ ง
3(3-0-9)
Innovative Management of Conflict
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาแนวคิดว่าด้วยการจัดการความขัดแย้ง และการวิเคราะห์ความขัดแย้งในสังคมสมัยใหม่อนั เนื่องมาจาก
กระบวนการนโยบายสาธารณะการกาหนดรู ปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้ง การจัดทาประชาพิจารณ์
การประชามติการเจรจาต่อรอง และการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน และการจัดการความขัดแย้งแบบประชาชนมี
ส่วนร่ วม
Innovative management approaches toward analysis of ‘conflict’ issues arising from public policies.
Determination of patterns of conflicts and design of resolution methodology and schemes through public
hearings and consensus, negotiations, consultations, meetings, and participatory management.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งในสังคมสมัยใหม่และเข้าใจวิธีการจัดการ
ความขัดแย้งประเภทต่างๆ
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การประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
Strategic Environmental Assessment
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการพัฒนาพื้นที่หรื อจากการพัฒนารายสาขาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
กาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ในการจัดทานโยบายแผนหรื อโปรแกรมการพัฒนาต่อไป รวมทั้งการประเมินผล
กระทบทางสังคมการมีส่วนร่ วมของประชาชนและสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่การศึกษาความเป็ นไปได้
ของพื้นที่และกาหนดแผนการใช้ที่ดินให้ชดั เจนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรื อเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด
ระหว่างพื้นที่ที่ควรพัฒนาในอนาคตและพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนพิจารณามาตรการป้ องกันและลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมสาหรับการพัฒนาพื้นที่และรายสาขาต่อไป
Assessment of environmental impact caused by area or infrastructure development in order to formulate
policy, plan, or development program strategy including evaluation of social impact, public participation,
and local health. Potential of area and land-use plan to prevent or lessen conflicts. Measurement methods
to prevent and reduce environmental impact by area and infrastructure development.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการพัฒนาพื้นที่เพื่อกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ใน
การจัดทานโยบายการประเมินผลกระทบทางสังคม การศึกษาความเป็ นไปได้ของพื้นที่และกาหนดแผนการ
ใช้ที่ดินตลอดจนสามารถเสนอมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมได้
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ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศกาลังพัฒนาและการบริหารจัดการ
3(3-0-9)
Environmental Problems in Developing Countries and Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ที่ มาของปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมในประเทศกาลังพัฒ นา เช่น การเพิ่มประชากร การขยายความเป็ นเมื อง การ
พัฒนาอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แหล่งกาเนิ ดมลพิษ สถานการณ์ปัญหาสิ่ งแวดล้อม การตรวจวัด
ทางสิ่ งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อ ม และระบบการติ ด ตามควบคุ ม โดยเน้น ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมที่
ประเทศกาลังพัฒนาเผชิญอยูเ่ พื่อหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหารวมทั้งการบริ หารจัดการในเชิงบูรณาการ
Investigation of source of environmental problems in developing countries. Population growth and
urbanized industrial development impact on environment. Understanding source of pollution. Current
environmental situation, policy, and monitoring systems. Environmental problems in developing countries
to discover solutions involving holistic approach.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงปั ญหาและผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมในประเทศกาลังพัฒนาเข้าใจระบบการติดตาม
ควบคุม และสามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการได้
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ความรับผิดชอบทางสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Corporate Social and Environmental Responsibility
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรั บ ผิดชอบที่ มีต่อ พนักงาน ลูกค้า สาธารณชน สิ่ งแวดล้อมและผูท้ ี่ มีส่ วนเกี่ ย วข้องที่ ส่งผลมาจาก
บทบาทการดาเนินงานขององค์กรกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยทาการศึกษา
บู ร ณาการในสองมิ ติ คื อ มิ ติ ท างสั ง คมและมิ ติ ท างสิ่ งแวดล้อ ม ทางด้า น แนวคิ ด ทฤษฎี บทบาท และ
ความสาคัญที่ได้รับจากการดาเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
Responsibilities toward employees, clients, public sectors, environment, and stakeholders who are
impacted by the business, social and environmental activities and operations of an organization.
Integrative study on social and environmental dimensions regarding concepts, theories, roles, and
importance of an operation engaged in corporate social and environmental responsibilities.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์
บทบาทการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจต่อกิจกรรมทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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การศึกษาภาคสนาม
1(0-2-3)
Field Study
วิชาบังคับก่อน :ไม่ มี
การฝึ กการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
โดยเฉพาะด้านการเตรี ยมความพร้อมของชุมชนการให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากโครงการพัฒนาในพื้นที่เป็ นต้นการฝึ กปฏิบตั ิในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมการสร้างมวลชนสัมพันธ์โดยทาการฝึ กปฏิบตั ิกบั หน่วยงานราชการหรื อสถาน
ประกอบการหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ การวางแผน การดาเนินงานการติดตามประเมินผล
และการแก้ไขปัญหาซึ่งจะนาไปสู่การเรี ยนรู ้และเป็ นประสบการณ์นาไปใช้ทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้ว
Field work training in environmental management emphasizing a community participation process,
especially community readiness preparation including training and disseminating knowledge regarding
environmental impact that may arise from local developmental projects, etc. Training in report writing for
social environmental impact, and public relationship building through an internship with government,
business organizations, and an environmental consultant company for planning, operating, monitoring and
problem solving which enhance knowledge and provide experience for future professional work.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
สามารถฝึ กการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร
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สั มมนา 1
1(0-2-3)
Seminar I
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สัมมนาปั ญหาต่างๆ ในทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาต่อ
สิ่ งแวดล้อมในทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิ รวมถึงการวิจยั และข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนา กลยุทธ์ในการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบ โดยการศึกษาภาพรวมทั้งกระบวนการของการประเมิน
Discussion of various social environmental problems in analysing and evaluating impact of development
on contemporary environmental issues including theory and fact-based problem analysis. Research
literature including review of project analysis concept, evaluate development impact, and identify strategy
to analyse and assess impact of development projects. Understand entire impact evaluation process from
holistic perspective.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมได้
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สั มมนา 2
1(0-2-3)
Seminar II
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สัมมนาปั ญหาต่างๆ ในทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาต่อ
สิ่ งแวดล้อมในทางทฤษฎี และทางปฏิ บตั ิ รวมถึงการวิจยั และข้อค้น พบที่ เกี่ยวข้อง ทบทวนความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนา โดยการศึกษาภาพรวมทั้งกระบวนการ
ของการพัฒ นาที่ มีต่อสังคม รวมทั้งการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ บทบาท และความเชื่ อมโยงของกลุ่ม
ผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม กลุ่มกดดัน และสื่ อมวลชน) ในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับข้ามชาติ
Discussion of various social environmental problems in analyzing and evaluating impact of development
of contemporary environmental issues including theory and fact-based problem analysis. Research
literature including review of project analysis concept and evaluation ofdevelopment impact. Understand
entire impact on social developmentprocess from holistic perspective. Analysis ofthe relationship, role
and linkages between stakeholder groups (such as government, business, civil society, pressure groups and
mass media) at the local, national, regional and global levels.
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบจากการพัฒ นาที่ มีต่อสิ่ งแวดล้อมได้อีกทั้งสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ บทบาท และความเชื่อมโยงของกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ
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การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
Independent Study
วิชาบังคับก่อน: ผ่านการเรียนในหลักสู ตรนีม้ าแล้วไม่ ตา่ กว่ า 18 หน่ วยกิต
หรือได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษา
องค์ความรู ้ทางด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมิ นผลกระทบทางสังคมสิ่ งแวดล้อม
และสุ ขภาพโดยการทาการวิจยั ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาในประเด็นที่นกั ศึกษาสนใจเป็ น
พิ เศษการน าความรู ้ ที่ ได้ม าใช้ในการแก้ปั ญ หาหรื อ ลดผลกระทบจากการพัฒ นาที่ มีต่ อ ชุ ม ชนทั้งในมิ ติ
ทางด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม และสุขภาพ
Advisor-guided research-based analysis and assessment of social, health and environment impact of topic
chosen by student. Application of knowledge to assist communities to solve problems or to mitigate impact
of development covering social, environmental, and health dimensions.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์การประเมินผลกระทบทางสังคมสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพใน
ประเด็นปั ญหาที่นกั ศึกษาสนใจได้รวมถึงสามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ
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วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน: ผ่านการเรียนในหลักสู ตรนีม้ าแล้วไม่ ตา่ กว่ า 18 หน่ วยกิต
หรือได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษา
องค์ความรู ้ทางด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบทางสังคมสิ่ งแวดล้อม
และสุ ขภาพโดยการทาการวิจยั ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาองค์ ความรู ้ทางด้าน
สังคมศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมมาใช้ในการแก้ปั ญ หาหรื อลดผลกระทบจากการพัฒ นาที่ มีต่อชุ มชนทั้งในมิ ติ
ทางด้านสังคมสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ
Advisor-guided research-based analysis and assessment of social, health and environment impact.
Application of knowledge to assist communities to solve problems or to mitigate impact of development
covering social, environmental, and health dimensions.
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้
สามารถท าวิจยั เกี่ ยวกับ การประเมิ น ผลกระทบทางสังคมสิ่ งแวดล้อมและสุ ข ภาพเพื่ อแก้ปั ญ หาหรื อลด
ผลกระทบจากการพัฒนาที่มีต่อชุมชนได้
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หัวข้ อพิเศษ 1
3(3-0-9)
Special Topic 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หัวข้อต่างๆที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับ สังคม สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
ทันสมัยกับเหตุการณ์ในปัจจุบนั
Interesting contemporary topics relating to society, environment and health in modern societies.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ ในประเด็นที่นกั ศึกษาสนใจ
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หัวข้ อพิเศษ 2
3(3-0-9)
Special Topic 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หัวข้อต่างๆที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับ สังคม สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
ทันสมัยกับเหตุการณ์ในปัจจุบนั
Interesting contemporary topics relating to society, environment and health in modern societies.
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
มีความรู ้ ความเข้าใจถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ ในประเด็นที่นกั ศึกษาสนใจ

