
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม 

TCAS65 MSU : V1 5-10-64 



สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
อักษรย่อ    > วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (จ านวนไมน่้อยกว่า 145 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

มุ่งผลิตก าลังคนโดยเนน้ประยุกต์และผสมผสานความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์                        
และเทคโนโลย ีเพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติ 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

เน้นนิสติให้เป็นผู้มีความรูส้ามารถในการควบคุมระบบบ าบัดและก าจัดมลพิษ การวิเคราะห์และบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดมลพิษ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม การป้องกันมลพิษและการผลิตที่สะอาด การจัดท า
ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001 รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเน้นนิสิตให้มีความรู้
ความสามารถในการควบคุมระบบ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม                  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรต่างๆ เช่น สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามยัสิ่งแวดล้อมอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวชิาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำหลักสตูรนี้ จะสำมำรถประกอบอำชีพได้ทั้งในหนว่ยงำนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจและเอกชน เชน่ หนว่ยงำนรำชกำรสังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวง
อุตสำหกรรม กระทรวงสำธำรณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงำนรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
และหน่วยงำนวิจยัต่ำงๆ เช่น เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สำธำรณสุขจังหวัด โรงเรียน เป็นตน้ หน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจ เช่น กำรประปำ กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิต กลุ่มบริษทัด้ำนปิโตรเคมี เป็นต้น รวมถึงหนว่ยงำนเอกชนตำ่งๆ   

- ผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษ/นักวิชำกำรสิง่แวดล้อม/เจ้ำหน้ำทีส่ิง่แวดล้อมของหน่วยงำน
เอกชน 

- ที่ปรึกษำดำ้นกำรควบคุมมลพิษ กำรตรวจวัด กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิง่แวดล้อม 
- ครู อำจำรย์ทำงดำ้นวทิยำศำสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
- นักวิจัยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
- นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม/นักวิชำกำรสุขำภิบำลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนดำ้นสิง่แวดล้อม 
- ประกอบอำชีพส่วนตัวที่สำมำรถน ำหลักกำรและองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมำ

บูรณำกำร เช่น บริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม   กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรน ำของเสีย
กลับมำใช้ประโยชน์ใหม่  เป็นต้น 



และสำมำรถขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยเพื่อเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ  หรือผู้ควบคุมห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์ด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัทเอกชน รวมถึงสำมำรถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุม หรือผู้จัดกำรสิ่งแวดล้อมใน
โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ตำมข้อบังคับสภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สำขำกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรควบคุมมลพิษ 
และสำมำรถปฏิบัติงำนในบริษัทที่ปรึกษำสิ่งแวดล้อมของเอกชน องค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อักษรย่อ     > วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (จ านวนไมน่้อยกว่า 145 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ และเพื่อการแข่งขัน
รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยแก้ปญัหาของชาต ิ
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

มุ่งเน้นถึงการเปิดโอกาสในการศึกษาแก่ทุกกลุ่มประชากรอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
และการพัฒนาหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมควบคุม
มลพิษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เทศบาลสุขาภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทที่ปรกึษาด้านสิ่งแวดล้อม 
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การประปานครหลวงและ
ภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เ 

- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
- กรมป่าไม ้
- ส านักงานพฒันาที่ดนิ 
- กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่และพันธุพ์ืช 
- นักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ครู อาจารย์ทางดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- นักวิจัยทางด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- นักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสิง่แวดล้อม 

           - เจ้าพนักงานสิ่งแวดลอ้มในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           - เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบ 
             สิ่งแวดล้อม 
           - ประกอบอาชีพส่วนตวัที่สามารถน าหลักการและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมา
บูรณาการ เช่น การจัดการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมดา้นการใชพ้ลังงาน การจัดการของเสีย การวางแผนการใช้
ทรัพยากรฯ ดารใช้เทคโนโลยสีะอาด การท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน หรือการน าองค์
ความรู้เกี่ยวกับการน าของเสียมาใช้ใหม่ หรือท าเป็นพลังงานทดแทน เป็นตน้ 



แนวทางในการศกึษาตอ่ 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรต่างๆ เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม สาขาวชิาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา สาขาวิชาชีววทิยา สาขาวิชาการจัดการ 
ทรัพยากร และสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
อักษรย่อ    > วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา (จ านวน 122 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ทักษะในการจัดการศึกษา การสื่อสาร และ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 
 เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ มุ่งเนน้ให้บัณฑิตมีการเรียนรู้ตลอดชวีิต มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ มีทักษะด้านวชิาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ และสามารถสร้างสรรค์งาน         
ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมทั้งในระดบัท้องถิ่นและระดบัสากล มจีริยธรรมสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติ  
ความตระหนัก การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม มทีักษะในการสื่อสาร และการเผยแพร่ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการแก้ไขและพฒันาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย และต้องผา่นการทดสอบความรู้ความสามารถตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรต่างๆ เชน่ สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวชิาหลักสูตรและการสอนและสาขาอื่นๆ          
ที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

1. นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจและเอกชน 
2. นักวิจัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจและเอกชน 
3. เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อมประจ ำหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจและเอกชน 
4. นักสื่อสำรมวลชนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
5. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
6. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนด้ำนสิ่งแวดล้อม หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจและเอกชน 
7. ผู้ช ำนำญกำรและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
8. นักธุรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อม 


