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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 1002
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.Eng (Environmental Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี

2

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 121(5/2560) วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจาโรงงานควบคุมดูแลระบบผลิตน้าสะอาดและบาบัดมลพิษต่างๆ
8.2 วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนและกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
8.3 ที่ป รึก ษาและผู้ ตรวจประเมิน งานด้ า นระบบการจั ดการสิ่ ง แวดล้ อ มในบริษัท ที่ ป รึ ก ษา
ออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม
8.4 วิ ศ วกรควบคุ ม การสร้ า ง การผลิ ต การติ ด ตั้ ง ระบบจั ด การทางสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
อานวยการใช้ การบารุงรักษาระบบทางสิ่งแวดล้อม

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นายอนุสรณ์ บุญปก

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
33416008xxxxx

2

นายศักดิ์สทิ ธิ์ อิ่มแมน

34611000xxxxx

อาจารย์

3

นายสิทธิชัย พิมลศรี

37301006xxxxx

อาจารย์

4

นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 35014005xxxxx

อาจารย์

5

นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

36699002xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2554
2546
2542

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)

เทคโนโลยีพลังงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558
2552
2549
2552
2543
2537
2551
2545
2540
2542
2537
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10.

สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสภาพเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก แม้มีการนาทุน 3 ด้านมา
พิจารณา (ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ) อย่างไรก็ต ามการเชื่อมโยงของ
เศรษฐกิจโลกมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ASEAN+3 ASEAN+6 เป็นต้น สัดส่วนการส่งออกของไทยใน
โลกเพิ่มขึ้นเป็น 1.12% ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศไทย ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังคงมีปัญหาอย่ างต่อเนื่อง อาทิ มลพิษน้า มลพิษอากาศ มลพิษจาก
ขยะ สภาวะอากาศแปรปรวน แห้งแล้ง น้าท่วม ส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่าโดยเฉพาะเศรษฐกิจการเกษตร
ส่วนของราคาน้ามันยังคงผันผวน ส่งผลให้มีการขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก ในการ
ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ พั ฒ นาประเทศจ าเป็ น จะต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ ส ามารถน าองค์ ค วามรู้ ม าบู ร ณาการ และ
ประยุกต์ใช้ในการวางแผน การจัดการ ดูแลและการป้องกันตลอดจนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากการพัฒนาโดยเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้การดาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันได้นาประเด็น
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลไกหนึ่งในการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและได้พยายามออก
กฎระเบียบ มาตรฐานและเครื่องมือในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อ ม ดังนั้นประเด็นแผนและยุทธศาสตร์ ที่
นามาพิจารณามีดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และฉบับที่ 12 ที่จะเริ่มใช้ในปี
พ.ศ. 2560-2564 ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ได้ ก าหนดทิ ศ ทางการเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และสั ง คมของ
ประเทศอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน 6 แนวทาง ประกอบด้วย การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อ
การเติบโตสีเขียว การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิต การลงทุน
และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับ ตัวเพื่อรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ก่อน-หลังปี ค.ศ. 2020 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีการให้ความเห็นชอบแผนแม่บทรองรับการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 และได้กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเป็นกรอบในการ
ดาเนินงานและกรอบในการจัดตัง้ งบประมาณรองรับ โดยพันธกิจเพื่อ
 พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการรองรับและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่าอย่างยั่งยืน
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 สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาประเทศ โดยผลักดันให้เกิด
การบู ร ณาการแนวทางและมาตรการในการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
 ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและสร้างกลไกให้ เกิดการเติบโตแบบปล่อย
คาร์บอนต่าอย่างยั่งยืน
 เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ของภาคี การพัฒนาในทุกระดับ เพื่อสร้างความพร้อม
ในการดาเนินมาตรการตามนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แผนพัฒนาพลังงาน 5 แผนของกระทรวงพลังงาน ที่มีก ารบูรณาการแผนพัฒนาพลังงานทั้งหมด
เข้าด้วยกัน (Thailand Integrated Energy Blueprint) อันประกอบด้วย
 แผนพัฒนาพลั งไฟฟ้า 2558 หรือ Power Development Plan 2015 ซึ่งจะมีการเพิ่มสัดส่วน
การใช้เ ชื้อเพลิงสะอาดในการผลิตไฟฟ้า อาทิเ ช่น เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
สะอาดเป็นร้อยละ 20-25 ของการผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ร้อยละ
15-20 และการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลีย ร์ ร้อยละ 0-5 รวมถึงลดการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติเหลือเพียงร้อยละ 30-40 ของการผลิตไฟฟ้าภายในปี 2579)
 แผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน พ.ศ.2558-2579 หรื อ Energy Efficiency Development Plan (EEDP)
2015-2036: ได้ ตั้ ง เป้ า ลด Energy Intensity ลงร้ อ ยละ 30 ภายในปี 2579 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี
2553 คิดเป็นปริมาณการลดการใช้พลังงานได้ 51,700 ktoe โดยตั้งเป้าหมายหลักในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่กิจกรรมภาคขนส่ง)
 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2558–2579 หรือ Alternative Energy Development Plan
(AEDP) 2015-2036: โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 30 ของการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ ภายในปี 2579 โดยแบ่งเป็นการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบ
ไฟฟ้าร้อยละ 15-20 รูปแบบความร้อนร้อยละ 30-35 และรูปแบบเชื้อเพลิง ร้อยละ 20-25)
 Thailand Smart Grid Development Master Plan (พ.ศ. 2558-2579)
แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง หรือ Oil Plan
อาทิเช่น ผลักดันการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล ตามศักยภาพการผลิตของประเทศ
เพื่อลดปริมาณการใช้น้ามันดิบ เป็นต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
พิ จ ารณาสถานการณ์ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทยจากการด าเนิ น งานตาม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และฉบั บ ที่ 12 ที่ เ ริ่ ม ใช้ ใ นปี
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า
สังคมไทยอ่อนแอเนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่นโครงสร้างไม่สมดุล ช่องว่างรายได้สูง ทรัพยากรเสื่อม
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โทรม ครอบครัวชุมชนอ่อนแอ กระแสวัตถุนิยม บริบทการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนกระทบต่อไทย จากปัจจัย
ดังกล่าวทาให้เกิด ความไม่สมดุลเชิงโครงสร้าง กระจายไม่ทั่วถึง มีความเหลื่อมล้าและมีการพัฒนาแบบ
แยกส่ ว น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารออกแบบโครงสร้ า งทางสั ง คมให้ แ ข็ ง แกร่ ง ตั้ ง แต่ ฐ านราก โดยการสร้ า ง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ทางสังคมให้มีมากขึน้ และมีมาตรการที่เสริมสร้างผลิตภาพทุนทางสังคม
และการวางแผนลงทุนทางสังคมอย่างเป็นระบบ รวมถึงกาหนดทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน 6 แนวทาง ประกอบด้วย การรักษาทุนทางธรรมชาติ
เพื่อการเติบโตสีเขียว การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิต การลงทุน
และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อที่จะรับ มือกั บมาตรการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคมดังที่กล่าวมาข้างต้น การ
วางแผนหลักสูตรจึงได้จัดทาขึ้นโดยพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และฉบับที่ 12 ที่จะเริ่มใช้ในปี
พ.ศ. 2560-2564 แนวทางในการจัดการขอบเขตองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาจาก
ข้ อ แนะน า (Recommendation) และแนวทางที่ น าเสนอในกรอบใหญ่ ต ามมาตรฐานสากลของสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ เช่น International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for
Engineering and Technology ( ABET) , Japanese Accreditation Board for Engineering Education ( JABEE)
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ต่า งประเทศร่ว มกั บ การระดมความรู้ แ ละประสบการณ์ข องบุค ล ากรในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆและจากสภาวิศวกร
หลักสูตรที่พัฒนาขึน้ นีม้ ุ่งเน้นผลิตทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ารองรับการทางานในหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมและจัดการสิ่งแวดล้อมเชิง
ระบบแบบบูรณาการและรอบด้านและยังสามารถลดมลพิษตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงพัฒนาความรู้ด้านความ
เชื่อมโยงของการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาพลังงาน เพื่อให้เกิด
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การวางแผนหลักสูตรนี้ยังเป็นไปเพื่อการตอบสนองนโยบายยุ ทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการผลิตบุคลากรเพื่อผลักดันให้
เกิดการสร้างสังคมต้นแบบด้าน Green Society และ Low Carbon Society ในภูมิภาคตอนเหนือโดยผ่านการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ให้นิสิตมีความตระหนักในผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสังคม
และวั ฒ นธรรม เพื่ อ สามารถช่ ว ยชี้ แ นะตลอดจนแก้ ปั ญ หาอย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมตามกฎหมายและ
จริยธรรมของวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมไทย
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการช่วย
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งพันธกิจดังกล่าวได้แก่
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสานึกในการทางานเพื่อสังคมและชุมชน
12.2.2 พัฒนางานวิจัยเพื่อจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
12.2.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น
12.2.4 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน
13.

ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

3(3-0-6)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241151 แคลคูลัส 1
Calculus l
241152 แคลคูลัส 2
Calculus ll
241253 แคลคูลัส 3
Calculus lll
242101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
244101 ฟิสิกส์ 1
Physics l
244102 ฟิสิกส์ 2
Physics ll

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics l
263211 กาลังวัสดุ
Strength of Materials
263261 การสารวจ
Surveying
263272 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
264101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและ
พิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
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2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็ น ประธาน รองคณบดี เป็ น กรรมการ ท าหน้ า ที่ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอน ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิท ยาลั ย พลั งงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้มีคาสั่งจัดตั้ง คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาอื่นที่
จั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รนี้ โดยมี ก ารวางแผนร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อให้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และทาการติดตามผลการดาเนินการของแต่ละรายวิชาและนา
ผลการดาเนินการมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังมี
หน้าที่ในการประสานกับนิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ย วข้องกับหลักสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับของ
หลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคี ุณภาพยิ่งขึน้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
องค์ความรู้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ ช่วยให้
จัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ ทาให้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
จากผลการเติบโตด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงจานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มี
มลพิษและของเสีย เช่น น้าเสีย มลภาวะทางอากาศ ขยะและกากของเสียอันตราย เพิ่มปริมาณมากขึ้น และ
มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกาลังพัฒนาและมีเทคโนโลยีและบุคลากร
ด้านนี้อย่างจากัด มีมหาวิทยาลัยไม่ถึง สิบแห่งที่มีหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากสถิติของสภาวิศวกร
ในปี 2560 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีเพียง
4,035 คน เพื่อบริการประชากรไทยกว่า 70 ล้านคน ดังนัน้ การผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึ งมี
ความจาเป็นมากในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมยังมีซับซ้อนในการก าจั ดและ
จั ด การมากขึ้ น ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ห ลายด้ า นมาบู ร ณาการเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ การจั ด การมลพิ ษ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ตอ้ งคงไว้และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติใน 3 ปริเขต ดังนี้
พุทธพิสัย (Cognitive Domain : Head)
 มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครบทุกด้านเพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 สามารถประมวลความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นทางวิชาการ มีอุดมการณ์ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์อย่าง
ต่อเนือ่ ง
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain : Hand)
 สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 มีทักษะการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการทางานด้านสิ่งแวดล้อม
 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทางานเป็นทีม และบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม
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จิตพิสัย (Affective Domain : Heart)
 เป็นผู้มจี รรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีจิตสานึกในการทางานเพื่อสังคมและชุมชน
 มีความรับผิดชอบ และมีวนิ ัย
 เป็นผู้มที ัศนคติที่ดใี นการทางาน
 มี ค วามอุ ต สาหะ อดทนสามารถท างานท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ค วาม 1. พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
ทั น ส มั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ สกอ.
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ใ น 2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ทันสมัย
งานด้ า นวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม โดย มีก ารพิจารณาปรับ ปรุง
และตรงตามความต้ อ งการของ หลักสูตร ทุก ๆ 5 ปี
ตลาดแรงงาน โดยมีมาตรฐานใน 3. เ นื้ อ ห า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ต้ อ ง
ระดับสากล หรือไม่ต่ากว่าที่ สกอ. สอดคล้ อ งกั บ ที่ ส ภาวิ ศ วกร
กาหนด
กาหนด
4. สร้ า งช่ อ งทางในการส ารวจ
ความต้ อ งการบั ณ ฑิ ต จาก
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงใน
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
5. ศึ ก ษ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม
6. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาหลักสูตร
7. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
2. รายงานผลการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรในแต่ละครัง้ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. ผ ล ก า ร ต ร ว จ รั บ ร อ ง
ห ลั ก สู ต ร จ า ก ท า ง ส ภ า
วิศวกร
4. เอกสาร มคอ.2 และ 7
5. รายงานผลการป ระเมิ น
ความพึ ง พอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
8. สนับสนุนให้ อาจารย์มีโอกาส
หาประสบการณ์ ทั้ ง ภายใน
และภายนอกประเทศ
2. แผนการพัฒนานิสิตให้มีค วาม 1. พัฒนาการเรียนรู้ของนิ สิ ตให้
พ ร้ อ ม ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฏี แ ล ะ เป็ น ไปตามมาตรฐาน สกอ.
ภาคปฏิบัติ
บู ร ณาการการจั ด การเรี ย น
ก า ร ส อ น ใ น ห ลั ก สู ต ร กั บ
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สูต ร การ
บริการวิชาการ และการวิจัย
2. จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิตฝึก
ทั ก ษะและความช านาญใน
วิ ช าชี พ อย่ างเพี ยงพอและ
ต่อเนื่อง
3. พั ฒ นากระบวนการจั ด การ
เรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ ที่
เ น้ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
บุคลากรในสถานประกอบการ
3. พัฒนาบุคลากรด้านการสอน 1. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
และสนับสนุนผูส้ อนให้มีความรู้
ศักยภาพบุคลากรให้แสวงหา
และประสบการณ์เพียงพอเพื่อการ ความรู้ หรือหาประสบการณ์
พัฒนาประสิทธิภาพการสอน
เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หา
รายวิ ช า ทฤษฏี วิ ธี ก ารสอน
และการประเมินผล
2. ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น
วิชาการให้ทาวิจัยและบริการ
วิ ช าการแก่ อ งค์ ก รภายนอก
เพื่ อ บู ร ณาการกั บ การเรี ย น
การสอน
3. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ มี ก าร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ทั ก ษ ะ ผ่ า น
โครงการฝึกอบรม โครงการ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1. ม ค อ . 3 4 5 แ ล ะ 6 ข อ ง
รายวิชาที่จัดให้มีการบูรณา
การ การเรี ย นการสอนใน
หลั ก สู ต รกั บ กิ จ กรรมเสริ ม
ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการและการวิจัย
2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า
ภาคปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น ให้ นิ สิตฝึก
ทั ก ษะและความช านาญใน
วิ ช าชี พ อย่ า งเพี ย งพอและ
ต่อเนื่อง
3. ร้อยละของสถานประกอบการ
ที่ เ ป็ น แหล่ ง ฝึ ก งานโดยให้
บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จัดการเรียนการสอน
1. สัดส่วนเงินงบประมาณ
สนับสนุน
2. จานวนครั้งที่บุคลากรเข้า
อบรมที่เกีย่ วข้องกับการ
พัฒนาด้านการเรียนการ
สอน
3. จ านวนโครงการวิ จั ย และ
บริการวิชาการที่บูรณาการ
4. เอกสาร มคอ. 3, 4, 5, 6
และ 7
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ศึกษาดูงาน เพื่อนามาปรับใช้
กั บ การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
การมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้
ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ รี ย นและ
ผูส้ อน
4. จั ด ท าระบบประเมิ น ผลการ
สอนที่ เ อื้ อ ต่ อ ระบบ PDCA
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ก า ร ส อ น ด้ ว ย ต น เ อ ง ข อ ง
ผูส้ อน

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
-ไม่ม-ี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ม-ี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษ าไม่ ต่ าก ว่ า ระ ดั บ มั ธ ย มศึ ก ษ าตอ นป ล ายต าม หลั ก สู ต ร ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านการคานวณและภาษาอังกฤษของนิสิต
2.3.2 ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาดเป้าหมายของ
การศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการสอนเสริมพื้นฐานด้านการคานวณ และภาษาอังกฤษ ในช่วงปรับพื้นฐาน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
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2.4.2 จั ด ปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่ และโครงการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ การเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษา ในช่วงปรับพืน้ ฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
60

60

2561
60

2562
60

2563
60

2564
60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

240

240

120

180

60

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
825,000 990,000 1,100,000 1,188,000 1,188,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
132,000
146,300 220,000 242,000 242,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
115,500
110,000
151,500
154,000
154,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
123,750
165,000
171,600
154,000
154,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
103,125
146,740
187,000
110,000
110,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
8,050,625 8,341,520 8,056,400 352,000 352,000
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
9,350,000 9,899,560 9,889,500 2,200,000 2,200,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั ก สู ตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกั บ ที่ก าหนดไว้ใ นเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
1.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
1.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทาง
วิศวกรรม
1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.2.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
1.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.3 กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

*เกณฑ์
มาตรฐาน
ของ มคอ.1
พ.ศ.2553
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า
84 หน่วยกิต

**ข้อบังคับ ***ระเบียบ
หลักสูตร
สภาวิศวกร คณะกรรมการ
ปรับปรุง
พ.ศ. 2554 สภาวิศวกร
พ.ศ. 2555
พ.ศ.2558
30
21
9
101
49
ไม่นอ้ ยกว่า 18
21
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน
ทางด้าน
วิศวกรรม
และวิชา
เฉพาะทาง
วิศวกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า
84 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 24
หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
108
52
21

28

31

52(6)
43(6)

53
35

9

6
12

-

6

3
6

-

137(6)

144

ไม่นอ้ ยกว่า 24
หน่วยกิต

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553
 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2554
- โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีรายวิชาพื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมรวมกันทั้งหมด 84 หน่วยกิต
 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2558
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
241151
แคลคูลัส 1
Calculus l
241152 แคลคูลัส 2
Calculus ll

หน่วยกิต 30
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

108 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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241253
242101
244101
244102

แคลคูลัส 3
Calculus lll
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics l
ฟิสิกส์ 2
Physics ll

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
226101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
261101
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
261111
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics l
263211
กาลังวัสดุ
Strength of Materials
263261 การสารวจ
Surveying
263272 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
264101
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
283101
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
Introduction to Environmental Engineering
283102 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineering
283203 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Chemistry for Environmental Engineering
283304 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operation and Processes

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

31 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
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283231
283311
283312
283313
283321
283322
283332
283341
283342
283381
283443
283491

กล่มุ วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
35 หน่วยกิต
การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
Noise and Vibration Control
การสุขาภิบาลอาคาร
3(2-2-5)
Building Sanitation
วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
3(2-2-5)
Water Supply Engineering and Design
วิศวกรรมและการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Engineering and Design
วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
3(2-2-5)
Solid Waste Engineering and Management
การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4(4-0-8)
Environmental and Energy Management System
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Management
กฏหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Law and Ethic
การออกแบบระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Design of Environmental Engineering System
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar

กลุ่มวิชาบังคับเลือก
283492 การศึกษาอิสระ*
Independent Study
283493 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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วิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
283314 การออกแบบระบบระบายน้าเสีย
3(2-2-5)
Design of Sewerage
283323 การลดของเสียและเทคโนโลยีการนากลับมาใช้ใหม่
3(3-0-6)
Waste Minimization and Recycling Technologies
283415 การควบคุมมลพิษน้าจากอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Water Pollution Control
283416 ระบบวิศวกรรมการบาบัดแบบธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Treatment Engineering System
283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate Change
283434 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Design of Air Pollution Control System
283444 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Selected Topics in Environmental Engineering
กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา จานวน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
004101
241151
242101
244101
261101

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
แคลคูลัส 1
Calculus l
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics l
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
รวม

20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103
003202
241152
244102
261111
283101
283102

ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
แคลคูลัส 2
Calculus ll
ฟิสิกส์ 2
Physics ll
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics l
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบือ้ งต้น
Introduction to Environmental Engineering
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineering
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
20 หน่วยกิต

24

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
003201
241253
263211
263261
264101

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
แคลคูลัส 3
Calculus lll
กาลังวัสดุ
Strength of Materials
การสารวจ
Surveying
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001101
002201
004201
226101
263272
283203
283231

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Chemistry for Environmental Engineering
การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
146200
283304
283311
283321
283341
283381

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ปฏิบัตกิ ารหน่วยและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations and Processes
การสุขาภิบาลอาคาร
Building Sanitation
วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
Solid Waste Engineering and Management
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Environmental and Energy Management System
กฎหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Laws and Ethic
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
283312
283313
283322
283332
283342
283xxx
xxxxxx

วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
Water Supply Engineering and Design
วิศวกรรมและการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Engineering and Design
การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
การควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
283443
283491
283xxx
283xxx
283xxx
xxxxxx

การออกแบบระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Design of Environmental Engineering System
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
283492
การศึกษาอิสระ
Independent Study
283493
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจาก
การฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่
เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษของการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือก
ซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading and
writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with someone, accept
and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation in restaurant,
smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการ
สื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและ
การรับประทานอาหารแบบตะวันตก
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English
grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including trip
planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling, communication in
airport, airport announcement, communication in customs and immigration, communication in bad
situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่าน
กราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, speaking,
reading and writing including e- mail, summarizing from media, news reading and sharing, data
interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further study and
future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก ระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความกตัญ ญู
พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
และกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship and
democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social and
cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society,
social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’ s regional, Phayao
and University of Phayao dimensions
003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิต
สื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน การสื่อสารใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital economy,
electronic commerce transaction, office automation program and software application for multimedia
production, search, screening and selection data for work and daily life, communication through online
social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ
วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์
ระหว่างอารมณ์กั บ สุ ขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าในชีวติ ประจาวัน การ
จัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, analysis
and planning of healthy consumption, dialy- health product, relation between emotion and health,
recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident,
natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental saving
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
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Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal setting
in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency economy,thinking
system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิก ภาพ การเสริมสร้างบุคลิก ภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical, verbal,
mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of Phayao's
identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills related
to students’ discipline
241151

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus l
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า
เวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์
รูปแบบยังไม่กาหนด เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematical induction, limit, continuity, derivatives and integral of real- valued and vectorvalued functions of a real variable and their applications, techniques of integration, improper integrals,
applications of derivative, indeterminate form, matrices and system of linear equations
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241152

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus ll
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบือ้ งต้น ลาดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์
เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and series of
numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integral, polar coordinate system,
calculus of real-valued functions of two variables
241253

แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus lll
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces in threedimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications
242101

หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร
สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี
สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนวิ เคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and molecular
structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear chemistry,
environmental chemistry
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244101

ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics l
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1
มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม
และกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการ
มองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ ของเทอร์โมไดนามิก ส์
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนต์ความร้อน
Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration in 1
dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’s law of motion, circular motion and
rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation’ law in physics, properties
of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light, properties of light, lens and
vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4 rules of thermodynamics, kinetic
theory of gases and heat engines
244102

ฟิสกิ ส์ 2
4(3-3-8)
Physics ll
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนาแบบต่างๆ
การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจาก
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอ-ซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฎของ
ฟาราเดย์ ความเหนี่ย วนา แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatistic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on various
conductors, electrical field from Gauss’ s law, potential, capacitance and dielectric materials, current and
resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of magnetic field from
charge motions, Bio- Savart’ s law and Ampere’ s law, magnetic inductance and Faraday’ s law,
inductance, source of alternative current, alternative current RLC circuits, relativity theory, modern
physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics
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226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮารดแวร์และซอฟต์แวร์
แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, electronic data
processing concepts, program design and development methodology, high-level language programming,
programming applications for solving engineering problems
261101

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขีย นตัว อัก ษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก ส์ การเขีย นภาพออโธกราฟฟิก ส์ และการเขีย น
ภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่น
คลี่ การสเก็ ต ช์ ภ าพด้ ว ยมื อ การเขี ย นภาพประกอบและการก าหนดรายละเอี ย ด การเขี ย นแบบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and
tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and assembly drawings;
basic computer-aided drawing
261111

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics l
ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความเสียด
ทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พลศาสตร์เบื้องต้น
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Force systems and resultant; Equilibrium; Structural analysis; Centroid and Distributed forces;
Friction; Principle of virtual work and stability; Area and Mass moment of inertia; Introduction to dynamics,
kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, work and energy, Impulse and momentum
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263211

กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครีย ด กฎของฮุค อัตรา
ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ แรงบิด แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นในคาน
การแอ่นของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น น้าหนักบรรทุกวิกฤติ
สูตรของออยเลอร์ การวิบัติของเสา
Forces, stresses, strains, stresses and strains relationship, Hooke’ s law, Poisson’ s ratio, thermal
stresses, torsion, shear and bending moment diagrams in beams, stresses in beams, deflection of beams,
combined stress, Mohr’s circle, failure criterion, long and short column, critical loads, Euler formula, failure
of column
263261

การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
หลักการงานสารวจ เครื่องมือในงานสารวจ งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การ
วัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานสารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การปรับแก้ข้อมูล
งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การคานวณมุมแบริ่งส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การสารวจรังวัดแผนที่
ภูมปิ ระเทศ เส้นชั้นความสูง พืน้ ที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานสารวจพืน้ ฐาน
Principle of surveying, survey instruments, leveling, principles and applications of theodolites,
distance and direction measurements, errors in surveying, acceptable error, data correction, triangulation,
bearings and azimuths calculation, traverse, coordinate systems, topographic surveying, contour line, area
and volume, map plotting, basic field works
263272

กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การเคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรง
ในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงตัวแบบไม่ยุบ
ในท่อ ทางน้าเปิด การวัดของไหลและเครื่องมือวัด
Properties of fluid, fluid statics, fluid flow, energy equation, momentum and forces in fluid flow,
continuity equation, dimensional and similitude analysis, steady incompressible flow in pipes, open
channels, flow measurement and instruments
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264101

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม
วัสดุที่สาคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการความ
เสียหายของวัสดุ
Study of relationship between structures, properties, production processes and application of main
group of engineering materials i. e. metals, polymers, ceramics and composites; mechanical properties
and materials degradation
283101

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
1(0-2-1)
Introduction to Environmental Engineering
การเปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สาเหตุ แ ละผลกระทบจากปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม หลักการทางวิศวกรรมในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ของวิศวกรสิ่งแวดล้อม
พื้นความรู้วิทยาศาสตร์ที่จาเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพในการบาบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
Changes in natural resources and environment, causes and impacts of environmental problem,
principles of controlling environmental problems, roles of environmental engineering, basic sciences for
environmental engineering, basic concept of physical chemical and biological in environmental pollution
treatment
283102

ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Biology for Environmental Engineering
เซลล์และโครงสร้าง หลักการของแบคทีเรียวิทยา วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้าและน้า
เสีย กิจกรรมของเอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพแก่สารอินทรีย์ การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา
แนวคิดพื้นฐานทางพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ความสามารถในการผลิตและปัจจัยจากัด แนวคิดพื้นฐานทาง
นิเวศวิทยา ตัวชี้วัดทางชีววิทยา พลวัตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบาบัดน้าเสีย จลนศาสตร์การ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปัจจัยควบคุมในการบาบัดทางชีววิทยา
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Cell and its structure, principles of bacteriology, methods of collection and bacteriological
examination of water and wastewater, actions of enzymes as related to stabilization of organic matter,
biodegradation of organic compounds, fundamental concepts related to energy, food chain, productivity
and limiting factors, basic concept of ecology, bio indicators, biota dynamics in wastewater treatment
environments, kinetic of biological growth, control parameters for biological treatment
283203

เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Chemistry for Environmental Engineering
ลั ก ษณะและการวิเ คราะห์ทางเคมีและกายภาพ ของน้า น้าเสีย อากาศ มูลฝอยและดิน วิธีก าร
ตรวจสอบและการประยุกต์ข้อมูลทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บ และรักษา การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ชั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมและประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
Chemical and physical characteristics and analysis of water wastewater air, solid waste and soil,
methods for determination and application of data to environmental engineering practice, sample collection
and preservation, application of advanced analytical instruments in analysis, laboratory quality control and
quality assurance
283304

ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Unit Operation and Processes
พื้นฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบาบัดน้าและน้าเสีย
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ะ บ ว น ก า ร ถั ง ป ฏิ กิ ริ ย า แ บ บ ไ ห ล ต า ม กั น แ ล ะ แ บ บ ก ว น ส ม บู ร ณ์ ก า ร ผ ส ม
การตกตะกอน การทาให้ลอย การกรอง การปรับให้เท่า การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล การปรับพีเอช
การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเชื้อโรค ไคเนติกส์ของระบบชีวเคมี การทาแบบจาลองของถัง
ปฏิกิรยิ าทางชีววิทยา อัตราส่วนสารอินทรีย์ตอ่ จุลชีพ อายุสลัดจ์ ดัชนีปริมาตรสลัดจ์
Fundamentals of physical, chemical, and biological unit operations and processes in water and
wastewater treatment, process analysis, plug flow and completely stirred tank reactors, mixing,
sedimentation, floatation, filtration, equalization, aeration and mass transfer, pH adjustment, adsorption,
ion exchange, disinfection, kinetics of biochemical system, modeling of biological reactor, food to
microorganism ratio, sludge retention time, sludge volume index
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283231

การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
Noise and Vibration Control
หลักการของคลื่นเสียง การใช้เครื่องมือ การวัดระดับเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ผลกระทบ
ของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบ การควบคุมเสียง
รบกวน การใช้วัสดุเก็บเสียงและเครื่องป้องกันเสียง การควบคุมการสั่นสะเทือน
Principles of sound waves, instrumentation, noise and vibration measurement, impact of noise and
vibration on human health and environment, laws and regulations, noise control, use of acoustic materials
and barriers, vibration control
283311

การสุขาภิบาลอาคาร
3(2-2-5)
Building Sanitation
พื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้าร้อน ระบบท่อ
ระบายน้าโสโครก น้าเสีย และอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้าฝน ระบบบาบัดน้าเสีย และการ
จัดการมูลฝอยสาหรับอาคาร
Fundamentals of building sanitation, laws and regulations, cold water supply system, hot water
supply system, soil, waste and vent pipe systems, fire protection system, site drainage, wastewater
treatment and solid waste management for individual building
283312

วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
3(2-2-5)
Water Supply Engineering and design
แหล่งน้าดิบ การประมาณความต้องการน้า คุณภาพและมาตรฐานน้าดิบและน้าประปา กระบวนการ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ น้ า ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ก า ร เ ติ ม อ า ก า ศ
โคแอกกูเลชันและฟล็อกคูเลชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง ถังฆ่าเชื้อโรค การไล่ก๊าซ
เมมเบรน การออกแบบสถานีสูบน้า การออกแบบระบบจ่ายน้า
Sources of raw water, water demand estimation, raw water quality and water supply standards,
water treatment processes, design and operation, aeration, coagulation and flocculation, rapid and slow
mixing unit, sedimentation unit, filtration unit, disinfection unit, gas stripping, membrane, design of
pumping station, design of distribution system
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283313

วิศวกรรมและการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Engineering and Design
ลักษณะของน้าเสีย การวัดอัตราไหลของน้าเสีย จุดประสงค์ในการบาบัดน้าเสีย และมาตรฐานน้าทิง้
กระบวนการและการออกแบบขั้นต้นของการบาบัดทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การบาบัดและกาจัด ตะกอน
ระบบบึงประดิษฐ์ การกาจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ การออกแบบท่อระบายแบบรวมและแบบแยก ปั๊มและ
สถานีสูบน้า การออกแบบอุปกรณ์สาหรับบาบัดน้าเสีย การดาเนินการระบบบาบัดน้าเสีย
Wastewater characteristics, wastewater flow rate measurement, wastewater treatment
objectives and effluent standards, processes and basic design of physical chemical and biological
treatment, sludge treatment and disposal, constructed wetland systems, biological nutrient removal,
design of combined and separated sewer, pump and pumping stations, operation of wastewater
treatment system
283314

การออกแบบระบบระบายน้าเสีย
3(2-2-5)
Design of Sewerage
ชลศาสตร์การไหลในระบบท่อระบายน้าเสีย การประมาณอัตราการไหล การออกแบบระบบท่อ
รวบรวมน้าเสียและระบบท่อระบายน้าฝน องค์ประกอบของระบบระบาย การออกแบบสถานีสูบน้า
Hydraulics in sewerage systems, estimation of water flow quantity, design of wastewater
collection and storm water drainage systems, components of drainage systems, design of pumping station
283321

วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
3(2-2-5)
Solid Waste Engineering and Management
แหล่งกาเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะสมบัติของมูลฝอยชุมชน การจัดการที่แหล่งกาเนิด
การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การดาเนินการและการแปรรูป การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ กฎหมายและมาตรฐานในการจัดการมูลฝอยชุมชน
Generation source, composition, quantities and characteristics of municipal solid wastes, handling
at source, collection, transfer and transport, processing and transformation, sanitary landfill, integrated
solid waste management, regulations and standards of municipal solid waste management
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283322

การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
ประเภท และลักษณะของเสียอันตราย กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษ การ
เคลื่อนที่และการคงอยู่ของสารปนเปื้อน การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง
กระบวนการบาบัด และกาจัดทางเคมีและชีวภาพ การเผา การปรับเสถียรและการทาก้อนแข็ง การกาจัด
บนดินและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อน
Types and characteristics of hazardous waste, laws and environmental legislations, toxicity, fate
and transport of contaminants, risk assessment and management, handling and transportation, chemical
and biological treatment and disposal processes, incineration, stabilization and solidification, land disposal
and site remediation
283323

การลดของเสียและเทคโนโลยีการนากลับมาใช้ใหม่
3(3-0-6)
Waste Minimization and Recycling Technologies
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจากการลดการเกิดของเสียที่แหล่งกาเนิด เทคนิคการลด
การเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการนาของเสียกลับมาใช้
ใหม่ กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต หลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุที่
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ กระบวนการนากลับมาใช้ใหม่ และผลกระทบ
Introduction of sustainable development aims at pollution prevention through source reduction,
waste minimization techniques focus on inventory management, production process modification and
recovery, waste minimization strategies include environmental management system, environmental
auditing, environmental performance evaluation, life cycle analysis, fundamental concepts of recycling
technology, recyclable materials, recycling processes and their impact
283332

การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหล่งกาเนิด ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา
มลพิษอากาศ แบบจาลองคุณภาพอากาศ หลักการของการควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาคและก๊าซ วิธีการ
เก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ การจัดการคุณภาพอากาศ กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุมมลพิษ
อากาศ
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Types of air pollutants and sources, effects on health and environment, air pollution meteorology,
air quality models, principles of particulate and gaseous pollutant control, sampling and analysis methods,
air quality management, air pollution control regulations and standards
283341

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4(4-0-8)
Environmental and Energy Management System
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดผังเมือง การดาเนินการและ
เศรษฐศาสตร์ในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) การ
ป้องกั นมลพิษ และเทคโนโลยีส ะอาด การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอด
วัฎจักรชีวิต การวิเคราะห์การไหลของสารเพื่อการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างยั่งยืน การทาสมดุล
มวลและพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน
Principle of environmental management, environmental law and policy, urban planning,
enforcement and economic aspects of environmental control, standard of environmental management
system (ISO14001), pollution prevention and cleaner technology, Environmental Impact Assessment (EIA),
life cycle environmental management, Material Flow Analysis (MFA) for sustainable resource and waste
management, mass and energy balance in industry, energy management system
283342 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Management
ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความจาเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนเพื่อ
ความปลอดภัย การวางแผนผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและ
แผนการบารุงรักษาเครื่องจักร การป้องกันและควบคุมเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม การ
จัดการและประเมินความเสียงในอุตสาหกรรม การอบรมเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
Nature of accident in industry and need of accident prevention, safety planning such as plant
layout for safety, machine guarding and maintenance and permujsonal safety prevention and control in
industry; industrial safety management and risk assessment, safety training, accident analysis
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283381

กฎหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Law and Ethic
องกรค์ด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญั ติวิศวกร พระราชบัญญั ติโรงงาน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข การนาไปใช้และการบังคับใช้ ข้อบังคับและ
กฎหมายเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สิทธิ จรรยาบรรณและคุณธรรมของวิศวกรสิ่งแวดล้อม
Related environmental organization, environmental laws and regulations, related environmental
standards, Enhancement and Conservation of the National Environmental Quality Acts, Engineering Acts,
Factory Acts, Hazard Substances Acts, Public Health Acts, implementation and enforcement, international
laws and regulations on environment, right ethics and morality of environmental engineers
283415

การควบคุมมลพิษน้าจากอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Water Pollution Control
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก ลักษณะของน้าเสีย การลดปริมาณน้าเสียและเทคโนโลยี
สะอาด เทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียจากอุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ
Production processes of major industries, wastewater characteristics, wastewater minimization
and clean technology, technology for industrial wastewater treatment, laws and regulations
283416

ระบบวิศวกรรมการบาบัดแบบธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Treatment Engineering System
การฟื้นฟูชีวสภาพ การฟื้นฟูด้วยพืช การเลือกพื้นที่สาหรับระบบบาบัดบนดิน การนาธาตุอาหาร
กลับมาใช้ใหม่ ประเภทและการดาเนินการระบบวิศวกรรมการบาบัดแบบธรรมชาติ การบาบัดโดยดิน ระบบ
บ่อ ระบบบึงประดิษฐ์
Bioremediation, phytoremediation, site selection for land application systems, nutrient recycle,
operations and design of natural treatment engineering systems, land treatment, pond systems,
constructed wetland systems
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283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate Change
ระบบภู มิ อ ากาศ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศจากอดี ต ถึ ง อนาคต ภู มิ อ ากาศและหลั ก การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือน
กระจก แหล่งก าเนิด และแหล่งรับ ของก๊ าซเรือนกระจก ความรู้เ บื้องต้นของผลกระทบ ความอ่อนไหว
มาตรการลด และ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นโยบายที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ ภัยพิบัติ การป้องกันภัยพิบัติและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
Climate system, climate change from the past to the future, climate and principles of climate
change, global warming, causes of the global warming and climate change, greenhouse gases and their
sources and sinks, introduction to impacts, vulnerability, mitigation and adaptation related to climate
change, the policy related to managing climate change problem, disaster, prevention of disaster and
related management tool
283434

การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Design of Air Pollution Control System
แนวคิดการควบคุมทางวิศวกรรมมลพิษอากาศ สารมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม หลักการและ
การออกแบบหน่วยควบคุมมลพิษอากาศสาหรับฝุน่ และก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงห้องตกตะกอน
เตาเผาอุณหภูมิสูง ไซโคลน เครื่องจับอนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต ผ้าใยกรอง เครื่องพ่นจับแบบเปียก การดูดซับ
การดูดกลืน ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม การควบคุมดูแลและการบารุงรักษา การป้องกันมลพิษ
อากาศ
Air pollution engineering control concepts, air pollutants from industries, principles and design of
air pollution control units for particulate and gases for industry, including gravity settling chambers,
incinerators, cyclones, electrostatic precipitators, fabric filters, wet scrubbers, adsorption, absorption,
ventilation system design for industry, operation and maintenance, air pollution prevention
283443

การออกแบบระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Design of Environmental Engineering System
โครงสร้างสาหรับระบบบาบัดของเสีย ระบบไฟฟ้าในการบาบัดของเสีย อุปกรณ์และเครื่องจักรกลใน
การบาบัดของเสีย วิชาการเครื่องมือ ข้อกาหนดและรายละเอียดของงานออกแบบระบบบาบัดของเสีย การ
ประมาณราคา
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Structure and electrical system in waste treatment, equipment and mechanical machine in waste
treatment, instrumentation, regulations and details of system design, cost estimation
283444

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องกับผังเมือง การประเมินผล
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางนิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิต
การประเมินผลกระทบสุขภาพ มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน
Concepts of enviromental impact assessment and methodology, urban planning conformity,
assessments of physical resources, ecological resources, human use values and quality of life values,
health impact assessment, prevention and mitigation measures, monitoring plan, public participation
283482

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Selected Topics in Environmental Engineering
หัวข้อใหม่หรือหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ที่คัดสรร แนวโน้มในประเด็นต่าง ๆ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
New or current appealing topics in environmental engineering, Concepts; theories related to the
selected topics, trends in the application of knowledge related to environmental engineering
283491

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบ ค้น งานวิ จัย ทางด้า นวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม การรวบรวมข้อมูล การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล และ
อภิปราย เทคนิคการนาเสนอผลงาน
Searching of research article in environmental engineering, collection data, data analysis and
discussion, presentation technique
283492

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การศึก ษาหัว ข้อ ที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้ก ารดูแลของอาจารย์ที่ป รึกษา การ
ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปราย การประยุกต์ใช้สถิติสาหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การนาเสนอ และการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

44

Study on interesting tropic in environmental engineering under supervisor instruction, studying,
collecting data, analyzing and discussioin, applying of statistics for environmental engineering work,
presentation and preparation of final report
283493

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in environment as an apprentice
in private or government sectors

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมการประปาและน้าเสีย
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมของเสียและของเสียอันตราย
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมมลพิษอากาศและมลพิษเสียง
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.5 เลข 8 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาจรรยาบรรณ วิชาชีพและหัวข้อเฉพาะทาง
2.6 เลข 9 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาโครงงาน/สัมมนา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายต่อพงศ์ กรีธาชาติ

2

นายณภัทร จักรวัฒนา

3

นางเนทิยา กรีธาชาติ

4*

นายอนุสรณ์ บุญปก

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน
36099001xxxxx

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี
Environmental Engineering

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

2550
2544
2542
2552
2545
2542
2551
2544
2542
2554
2546
2542

45

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35201005xxxxx
ผู้ช่วย
The University of New South
ศาสตราจารย์
Wales, Australia
Environmental Engineering The University of New South
Wales, Australia
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36399001xxxxx
ผู้ช่วย
วศ.ด.
วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์
วศ.ม.
วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)
พระจอมเกล้าธนบุรี
33416008xxxxx
ผู้ช่วย
ปร.ด.
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
ศาสตราจารย์
เกล้าธนบุรี
วศ.ม.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.บ.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ลาดับ
5*

6*

ชื่อ – สกุล
นายศักดิ์สทิ ธิ์ อิ่มแมน

นายสิทธิชัย พิมลศรี

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

34611000xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.

เทคโนโลยีพลังงาน

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

37301006xxxxx

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2552
2549
2552

เกล้าธนบุรี

7

นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น

35507000xxxxx

อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2537

ปร.ด.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

วท.ม.

การจัดการสิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548

วศ.บ.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

Civil Engineering

The University of Texas at

2554

(เกียรตินยิ มอันดับ 2)
8

นายสุลักษณ์ สุมติ สวรรค์

35099011xxxxx

อาจารย์

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

Arlington, USA
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน

9*

นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ

35014005xxxxx

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2551

เกล้าธนบุรี

10*

นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

36699002xxxxx

อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

วศ.บ.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2542
2537

วศ.ม.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.บ.
วิศวกรรมโยธา
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ-สกุล
นางพวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

นายปฏิรูป ผลจันทร์

นายโกวิท สุวรรณหงษ์

นางมุจลินทร์ ผลจันทร์

นายประเสริฐ ตปนียางกูร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Civil and Environmental Engineering

2545

วศ.ม.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2537

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

2533

Ph.D.

Environmental Engineering

2549

วศ.ม.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2544

วศ.บ.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2541

วศ.ด.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2557

วท.ม.

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2545

วท.บ.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2559

วท.บ.

จุลชีววิทยา

2539

Ph.D.

Environmental Engineering

2550

วศ.ม.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2545

วศ.บ.

เคมีวิศวกรรม(เทคโนโลยีทางเชือ้ เพลิง)

2541

Dr.Ing.
M.Eng.
วศ.บ.
น.บ.

Environmental Engineering
Sanitary Engineering
วิศวกรรมสุขาภิบาล
นิตศิ าสตร์

2532
2524
2518
2546

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จการศึกษา
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

6

นางสาวประดิพัทธ์ บารุงศรี

-

7

นายวรัญญู สงกรานต์

-

คุณวุฒิ
Ph.D.
D.Eng
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Environmental Management
Chemical and Environmental Engineering
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2551
2551
2546
2543
2549
2543

49

50

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดทาโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงกาหนดการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ
ไว้ คือ สหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต เพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา/อาจารย์นเิ ทศ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา เสี ย สละ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เข้ า ใจวั ฒ นธรรมองค์ ก รตลอดจน
สามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์ได้
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
4.1.4 บู ร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ น าไปใช้ กั บ การปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
4.1.5 สามารถดูแล จัดการ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว
4.1.6 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบด้านสิ่งแวดล้อม
4.1.7 ให้บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.1.8 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
สหกิจศึกษา ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อ ก าหนดในการศึ ก ษาอิ ส ระ ต้ อ งเป็ น หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ความรู้ ท าง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอน หรือรักษาสิ่งแวดล้อม หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางานทางด้านวิ ศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงานไม่เกินกลุ่มละ
3 คน และมีรายงานที่ตอ้ งนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หั ว ข้ อ ในการศึ ก ษาอิ ส ระ จะเป็ น หั ว ข้ อ ที่ นิ สิ ต สนใจ สามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ได้
สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยได้ มีขอบเขตการศึกษาที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการทาวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีก ารก าหนดชั่ว โมงการให้คาปรึก ษา จัดท าบันทึก การให้คาปรึก ษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาอิ ส ระ ให้ นิ สิ ต รายงานความก้ า วหน้ า และปั ญ หาอุ ป สรรคในการจั ด เตรี ย ม
โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างการศึกษาวิจัยให้ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัย สมุดบันทึก การให้คาปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงงาน และประเมินจากการนาเสนอผลการศึกษาโครงงาน และการซักถามผ่านการ
นาเสนอ โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมประเมินไม่ต่ากว่า 3 คน ผลการประเมินจะถูกรวบรวมโดย
อาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อพิจารณาผลการศึกษาของนิสติ ทั้งชั้นปี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. กระบวนการคิด
จัดการเรียนหรือกิจกรรมให้เกิดสภาพการณ์หรือสิ่งเร้ามากระตุ้นให้นิสิต
ได้ เ กิ ด กระบวนการคิ ด มี ก ารแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี ร ะบบ ใช้ กิ จ กรรมเปิ ด
โอกาสให้นิสติ ได้มอี ิสระในการแสดงออก ด้วยการพูด หรือการกระทาตาม
จินตนาการและความพึงพอใจ จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นสิ ิตฝึกสังเกตและ
ตั้งสมมติฐาน และกระตุ้นให้นิสิตสร้างกระบวนการที่พิสูจน์สมมติฐานได้
การค้นคว้าข้อมูล รวมถึงการอธิบายผลโดยประยุกต์ใช้ความรูใ้ นรายวิชาที่
เกี่ ย วข้ อ ง ใช้ วิ ธี ก ารสอนให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก อภิ ป รายเหตุ ก ารณ์ ห รื อ ผลการ
ทดลองต่างๆ และกระตุ้นให้นิสิตได้เกิดจินตนาการต่อยอดในการนาผล
การทดลองไปใช้ประโยชน์
2. ทักษะปฏิบัติ
กาหนดให้รายวิชาในหลักสูตรมีชั่วโมงปฏิบัติเพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งใน
การใช้เ ครื่องมือ วิเ คราะห์ และเครื่องมือในการออกแบบ วางแผนการ
จัดการระบบต่างๆ โดยจัดอุปกรณ์ เครื่องมือให้เพียงพอต่อการฝึก ของ
นิสิต รวมทั้งจัดให้นิสิตได้ฝึกการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนแบบ 3
มิ ติ การเรี ย นด้ ว ยการเห็ น โมเดลจริ ง ด้ ว ย และ ศึ ก ษาจากสถาน
ประกอบการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ฝึ ก การแก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ จ ริ ง จั ด ให้ มี
กิจกรรมที่นิสติ ได้หมุนเวียนกันเป็นผู้นากิจกรรม ฝึกให้รู้จักประสานงานกัน
และเรี ย นรู้ บ ทบาทการเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี จั ด ให้ มี กิ จ กรรมอบรม
ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญงาน เพื่อให้นิสิตได้
เรีย นรู้เ ทคนิคปฏิบัติจากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและสามารถ
พัฒนาเป็นทักษะของตนต่อไปได้
3. คุณธรรม จริยธรรม จัดการเรียนในทุกรายวิชาให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานที่นิสิต
ควรมี และเพิ่มความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จาเป็นของวิชาชีพ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายและ
ข้อกาหนดทางวิชาชีพ รวมถึงใช้วิธีอภิปรายกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดในวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้ให้นิสิตตระหนักใน
บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึง้ ในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์ สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไ ขข้อ
ขัดแย้ง ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดกติกาเพื่อสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาอย่างสม่าเสมอ
กาหนดการส่งงาน
(2) เน้นย้าไม่ให้มกี ารทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้าน และมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง
ทุกครั้งที่ทารายงานหรือนาเสนอการค้นคว้า
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น
วิ จ ารณ์ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง พร้ อ มให้
ข้อเสนอแนะ
(4) สอดแทรกประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการสอน พิจารณาทางเลือกที่
ใช้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการแก้ปัญหาทางจริยธรรม
(5) สอดแทรกความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน
(6) เน้นการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการเขียนรายงาน และการนาเสนอ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลา
ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
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(2) สังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกัน และกับผูส้ อน
(3) ประเมินจากจานวนการอ้างอิงที่ถูกต้องในการนาเสนอผลการค้นคว้า
(4) ประเมินจากความถูกต้องของภาษาไทยที่ใช้ในการนาเสนอและรายงานในรายวิชา
(5) ประเมินจากแบบสอบถามความตะหนักถึงผลกระทบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นจาก
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์เ พื่อการประยุ ก ต์ใ ช้กั บ งานทางด้านวิศวกรรม ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติใน
เนือ้ หาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
(3) ทารายงานเปรียบเทียบความรูจ้ ากห้องเรียนกับการทางานจริงภาคปฏิบัติ
(4) มอบหมายงานให้ค้นคว้าความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิ ช า ท ารายงานหรื อ อภิ ป รายในเชิ ง ของผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงต่ อ
สิ่งแวดล้อม
(5) ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานการสอนที่
เน้นการแก้ปัญหาหรือการสอนที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนและการปฏิบัติของนิสิตจากการสอบย่อย การสอบ
กลางภาค และปลายภาคเรียน
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(2) ประเมินจากรายงานที่นิสติ ค้นคว้าและการนาเสนอในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
(4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า และการฝึกปฏิบัติต่างๆ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการทางานได้อย่งมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการ และความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรูจ้ ากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
(3) อภิปรายกลุ่มในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ย วข้องกับ รายวิชา เน้นให้มีก ารคิด
วิเคราะห์ข้อมูล
(4) การมอบหมายงานให้ ค้ น คว้ า หรื อ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นานวั ต กรรมที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา
(5) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผูป้ ระกอบการ
(6) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ทาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(2) ประเมินจากข้อ สอบที่ต้ องใช้ ก ารคิด วิเ คราะห์โ ดยใช้ ความรู้ใ นรายวิ ช า รวมถึ ง
ข้อสอบที่ให้แสดงแนวคิด
(3) การประเมินจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
(4) ประเมิ น จากการถามตอบของนิ สิ ต ในการฟั ง บรรยายโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ
ผูป้ ระกอบการ
(5) ประเมิ น จากสถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และประเมิ น จากการสั ง เกตของ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานเป็นรายบุคคล และกลุ่ม พร้อมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดยหมุนเวียนกัน
ไป
(2) จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นิสิตได้ทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามสาขา หรือ
ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผูม้ ีประสบการณ์
(3) จัดกิจกรรม หรือมอบหมายงานที่นิสิตสามารถฝึกทักษะการพูด อ่าน และเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(4) อภิ ป รายกลุ่ ม ในชั้ น เรี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาและสถานการณ์ ท าง
สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(5) กาหนดให้มีการศึกษาดูงานในบางรายวิชา เพื่อให้นิสิตได้สื่อสารกับผู้ที่ปฏิบัติงาน
จริง และเรียนรู้ดา้ นความปลอดภัยในการทางานจากสถานประกอบการ
(6) สร้างข้อกาหนดด้านความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการในรายวิชาที่มปี ฏิบัติการ
(7) จัดเวทีให้มีการนาเสนอผลงาน
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงาน พฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
(3) ประเมินพฤติกรรมนิสติ จากการงานกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามเพื่อนร่วมงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทัก ษะในการวิเ คราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ตอ่ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง หรือเหตุการณ์จริงที่
เกี่ยวข้อง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(2) มอบหมายงานที่นสิ ิตสามารถฝึกเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์
ต่างๆ
(3) กาหนดให้มีการเรียนการสอนที่มีการใช้ทักษะการคานวณทางคณิตศาสตร์ สถิติ ใน
รายวิชาที่เน้นการออกแบบระบบ
(4) กาหนดให้รายวิชามีการมอบหมายงานให้นิสิตได้ทารายงาน และนาเสนอหน้าชั้ น
หรือนาเสนอผ่านสื่อสารสนเทศอื่นๆ
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(5) เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และใช้เครื่องมือคานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่
ทั น สมั ย เช่ น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ช่ ว ยในการออกแบบ หรื อ อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด
ระยะไกล เป็นต้น
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่าง ๆ มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(3) ประเมินจากชิน้ งานออกแบบ หรือแบบฝึกหัดด้านการออกแบบ
ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบที่ตอ้ งแสดงการคานวณ
(4) ประเมิ น จากความสามารถในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมในรายวิชาที่มปี ฏิบัติการ
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) สอดแทรกความสาคัญของวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมในรายวิชาเพื่อให้นิสิต เกิด
ความภูมิใจในวิชาชีพ
(2) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร สร้างความเข้าใจในวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ และเห็นคุณค่าของศาสตร์
ที่ตนเองศึกษา
(3) บูรณาการรายวิชากับกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม
ลอยกระทง สงกรานต์ เป็นต้น
(4) สอดแทรกให้นิสิตสามารถใช้ ภาษาอย่างมีศิลปะผ่านการเรียนการสอน กิจกรรม
และชิ้ น งาน โดยก าหนดให้ นิ สิ ต ใช้ ภ าษาได้ ถู ก ต้ อ งทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
เลือกใช้คาที่เหมาะสม มี ความไพเราะ สละสลวยน่าฟัง และใช้ภาษาได้ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ก่ อให้ผู้รับ สารเกิด ความน่ าเชื่ อถือ สบายใจและประทับ ใจในการสื่ อ สาร
ร่วมกัน
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(5) ส่งเสริมให้เ กิ ด วั ฒนธรรมที่เ กี่ย วเนื่องกั บ สิ่ งแวดล้อ มผ่า นการเรีย นการสอนใน
รายวิชา เช่นการเน้นย้าให้เกิดวัฒนธรรมการแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกตามประเภท
หรือวัฒนธรรมการประหยัดน้าและพลังงาน เป็นต้น
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม หรือการสอบถามทั้งในชั้นเรียน และภายนอก
ห้องเรียน
(2) ประเมินจากพฤติกรรม หรือแบบสอบถามในกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน
(3) ประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย จากการเขียนหรือการพูด ในเชิงของศิลปะการใช้
ภาษา
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) กาหนดให้รายวิชาที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เน้นให้นิสิตสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อ
ความปลอดภัย เช่น ถุงมือยาง หรือหน้ากาก และชี้แจงความสาคัญของการป้องกัน
และรักษาสุขภาพ
(2) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี และความสัมพันธ์ของสุขภาพกับคุณภาพของ
สภาวะแวดล้อม อันตรายจากมลพิษประเภทต่างๆ
(3) สอนโดยเน้นบุคลิกภาพที่จาเป็นในรายวิชาที่กาหนดให้มีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
และรายวิชาที่มกี ิจกรรมกลุ่ม
(4) จัดอบรมบุคลิกภาพในการปัจฉิมนิเทศน์นิสิต
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมนิสติ ระหว่างเรียน และในการร่วมกิจกรรม
(2) สังเกตจากบุคลิกภาพที่นิสติ แสดงออกในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะในการวางแผนการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้บรรลุวัตถุประสงค์
(2) มีทักษะในการให้คาปรึกษาในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการออกแบบและควบคุมระบบบาบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มอบหมายงานให้นิสิตฝึก วางแผนงาน ในการแก้ปัญ หาและป้องกั นปัญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อม
(2) ใช้การเรียนการสอนที่ฝกึ ให้นิสติ อภิปราย ค้นคว้า และนาเสนอ
(3) บูรณาการรายวิชากับกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชน ให้นิสิตได้ฝึกทักษะการให้
คาปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม
(4) มอบหมายงานคานวณออกแบบระบบบาบัดมลพิษที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
(5) สอนให้นิสิตเข้าใจหลักการ ทฤษฏี ขั้นตอนในการวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบ
ต่างๆ เทคนิคการออกแบบ
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมนิสิตในชัน้ เรียน และในกิจกรรมที่บูรณาการกับรายวิชา
(2) ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบวัดทักษะการออกแบบ การให้คาปรึกษา และการวางแผน
(3) ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย และการนาเสนอผลงาน

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ




















































































































































































































































(1)










7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6. สุนทรียภาพ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

(1) (2) (1) (2) (3)
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004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

























7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. สุนทรียภาพ

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

(1) (2) (1) (2) (3)


หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
241151
241152
241253
242101
244101
244102

แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
แคลคูลัส 3
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2











































































































































กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
226101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
261111 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
263211 กาลังวัสดุ
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

263261 การสารวจ
263272 กลศาสตร์ของไหล
264101 วัสดุวิศวกรรม

283101 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เบือ้ งต้น
283102 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
283203 เคมีสาหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
283304 ปฏิบัติการหน่วยและ
กระบวนการทางสิง่ แวดล้อม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
283231 การควบคุมเสียงรบกวนและ
การสั่นสะเทือน
283311 การสุขาภิบาลอาคาร








































































































(1) (2) (1) (2) (3)















8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ










































(1)

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. สุนทรียภาพ

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

283312 วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบประปา
283313 วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสีย
283321 วิศวกรรมและการจัดการ
มูลฝอย
283322 การจัดการของเสียอันตราย
283332 การควบคุมมลพิษอากาศ
283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
283342 การจัดการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม
283381 กฎหมายและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม
283443 การออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
283491 สัมมนา





















































































































































8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

(1) (2) (1) (2) (3)






























































(1)

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. สุนทรียภาพ

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

กลุ่มวิชาบังคับเลือก
283492 การศึกษาอิสระ

283493 สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
283314 การออกแบบระบบระบาย
น้าเสีย
283323 การลดของเสียและเทคโนโลยี
การนากลับมาใช้ใหม่
283415 การควบคุมมลพิษน้าจาก
อุตสาหกรรม
283416 ระบบวิศวกรรมการบาบัด

แบบธรรมชาติ
283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
283434 การออกแบบระบบควบคุม
มลพิษอากาศ
283444 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม









































































































































(1) (2) (1) (2) (3)


















































8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ







(1)

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. สุนทรียภาพ

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาบังคับด้านภาษา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ











































(1)

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. สุนทรียภาพ

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ

(1) (2) (1) (2) (3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้การประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือช่วยในการดาเนินการ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตสาเร็จการศึกษา สามารถดาเนินการได้
ดังนี้
2.2.1 สารวจจากภาวะการมีงานทาของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของนิสติ ในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑิตที่จบการศึกษา
2.2.3 ประเมินจากตาแหน่งในการทางาน หรือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้ า ที่ ข องอาจารย์ ต ามพั น ธกิ จ สมรรถนะความเป็ น ครู หลั ก สู ต ร รายวิ ช า และการจั ด
การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมอบหมายภาระงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เ ป็น
พี่เลี้ยง
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มกี ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เ ข้ า ร่ ว มอบรมพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนและการวั ด
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.3 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเพื่อช่วยพัฒนา
การเรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดทาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้ก ารจัดการ
การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
มหาวิท ยาลั ย อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกั บ บริบ ทและวิสัย ทัศน์ของมหาวิท ยาลัย ในการก ากั บ
มาตรฐานทางวิ ท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สภาวิศวกร
และภาคเอกชน ซึ่งมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1)
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)ทักษะทางด้านปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ
คลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทส
โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นอกจากนั้นยังได้สารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจา
ทุกปี รวมทั้งผลการสอบเพื่อขอใบรังรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) ของบัณฑิต และนาผลที่
รวบรวมได้มาเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิต
หลักสูตรได้ให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียน
ในหลั ก สู ตรจนส าเร็จการศึก ษา ทั้งนี้มีก ารประเมินจานวนรับ เข้าตามแผนการรับ โดยการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อติด ตามจานวนนิสิตที่เ ข้า และวางแผนในการพัฒนาคุณภาพปละ
ปริมาณนิสิตที่จะเข้าในปีถัดไป นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมพัฒนาการด้ านการศึกษาให้แก่นิสิตเพื่อให้
มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตในรูปแบบ
ต่างๆ ในการดาเนินงานได้คานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสติ
ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตรา
การสาเร็จการศึกษาของนิสิต ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น เช่น การร้องเรียนผ่านอีเมล์ เป็น
ต้น
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4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี
การกาหนด ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดท า
ระบบ การบริห ารอาจารย์ การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ ตามบริบ ทของหลัก สูตร โดยให้
คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนีค้ ณะยังมีโครงการเปิดโอกาสให้อาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถ
ที่มี มีส่วนร่วมกับสถานประกอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสถานประกอบการ ทั้งขนาดเล็กขนาด
ใหญ่ นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกภาคปฏิบัติการใช้ความรู้ในฐานะวิศวกรกับสถานประกอบการ และนา
ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมานั้น สอนแก่นิสิตและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
วิชาชีพหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจาทุกๆ ปี เพื่อประเมินการจัดการเรีย นการ
สอน และเพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสาหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไป หรือ ประเด็นที่
ต้องจัดให้มกี ารทบทวนหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
มีการจัดระบบการติดตามและมีการตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยในแต่ละรายวิชา
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ถูกจัดทาขึ้นใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 โดยมีการพิจารณาผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีกรรมการในการกากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมิน พร้อมทั้งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินการหลักสู ตร และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของลักสูตร
ต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนสาหรับนิสิต เช่น
ตารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต รวมทั้งมีการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นมีห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ห้องปฏิบัติการน้าดี ห้องปฏิบัติการน้าเสีย ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางอากาศ และ
ห้องปฏิบัติก ารขยะ ที่มีค วามพร้อมทั้งเครื่องมือและอุป กรณ์ และเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติก าร ที่
พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาวิจัย โดยมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ

71

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม วางแผน เพื่ อ ติ ด ตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอีย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบ ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนิ น การของประสบ ก ารณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีก ารพั ฒนา/ปรับ ปรุง การจัด การเรีย นการสอน
กลยุ ท ธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรีย นรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใ หม่ (ถ้ ามี) ทุก คน ได้รับ การปฐมนิเ ทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสติ จากการ
อภิปราย การโต้ตอบจากนิสิต การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หาก
วิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ควรปรับปรุงวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป หากพบว่ามี
ปัญหา ควรมีการดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนและระบุไว้ใน มคอ. 5
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ก าหนดให้นิสิต ได้มีก ารประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้ สอน เช่น ประเมินทัก ษะด้าน
กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อในการสอนในทุกๆรายวิชา และผู้สอนทาการประเมินกลยุทธ์การ
สอนในแต่ละตัวชี้วัดผ่าน มคอ.5 เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ทางหลักสูตรต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ทาการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยมีการประชุมเพื่อประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน
ในทุกรายวิชาและจัดทาเป็น มคอ.7 ซึ่งมีการจัดทาในทุกปีการศึกษาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้
หลั ก สู ตรจากการเรีย นการสอน รวมทั้งการสารวจข้อมูลป้อนกลับ จากผู้เ รีย นและผู้ใ ช้บัณฑิตผ่าน
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังสามารถประเมินได้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้
ความเห็นชอบในรายงานการด าเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกั น
คุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น โดยใช้ ร ายงาน มคอ.7 ของหลั ก สู ต รในทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา และการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน ในแต่ละปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ในข้ อ 2 จะท าให้ ท ราบปั ญ หาของการบริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ ง หมดใน
ภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้
ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาตลอดเวลาที่พ บปัญหาสาหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนีเ้ พื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
1.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
1.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทาง
วิศวกรรม
1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.2.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
1.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.3 กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

*เกณฑ์
มาตรฐาน
ของ มคอ.1
พ.ศ.2553
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต

**ข้อบังคับ
สภาวิศวกร
พ.ศ. 2554

***ระเบียบ
คณะกรรมการ
สภาวิศวกร
พ.ศ.2558

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

30
21
9
101
49
21

30
30
108
52
21

28

31

52(6)
43(6)

53
35

9

6
12

-

6

3
6

-

137(6)

144

ไม่นอ้ ยกว่า
84 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 18
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน
ทางด้าน
วิศวกรรม
และวิชา
เฉพาะทาง
วิศวกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า
84 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 24
หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 24
หน่วยกิต

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553
 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. 2554
 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.
2558
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

3(3-0-6)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รายวิชาใหม่

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา
ปิดกลุ่มพลานามัย

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004160

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต

1(0-2-1)

005171

3(3-0-6)

005172
005173

ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
ทักษะชีวติ
Life Skills

1(0-2-1)
ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3)
002201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

3(3-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

3(3-2-5)

003201
003202
004101
004201
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

3(3-0-6)

3(3-2-5)
รายวิชาใหม่

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(3-2-5)
Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Science for Study and Research

ปิดรายวิชา

92

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

002122

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน

101 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
241151

241152

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน

108 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

แคลคูลัส 1
3(3-0-6) 241151
Calculus I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันพีชคณิตและ
ฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์ ปริพันธ์
และการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ
Mathematical Induction, algebraic and
transcendental functions, limit and continuity,
derivative and its applications, integration and its
applications, techniques of integration, improper
integrals

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus l
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า
เวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการ
อิ น ทิ เ กรต อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ การประยุ ก ต์ ใ ช้
อนุ พั น ธ์ รู ป แบบยั ง ไม่ ก าหนด เมทริ ก ซ์ แ ละระบบ
สมการเชิงเส้น

แคลคูลัส 2
3(3-0-6) 241152
Calculus II
ลาดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรม
กาลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์ เมตริกซ์และ
ตัวกาหนด ค่าลาดับขั้นของเมตริกซ์ การหาผลเฉลย
เชิ ง ตั ว เลขของระบบสมการเชิ ง เส้ น ด้ ว ยเมตริ ก ซ์
หลักเกณฑ์เครเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐาน
และมิติ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus ll
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น
เบื้องต้น ลาดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์
เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัด
เชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction
to line integrals, sequences and series of numbers,
Taylor series expansions of elementary functions,
numerical integral, polar coordinate system, calculus
of real-valued functions of two variables

Sequences and series, convergence tests of
series, Taylor series, Laurent series, matrices and
determinants, rank of a matrix, solutions of systems
of linear equations, Cramer rule, vector spaces,
subspaces, bases and dimension, linear
transformations, eigenvalues and eigenvectors

รหัสวิชาคง
เดิม ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

Mathematical induction, limit, continuity,
derivatives and integral of real- valued and vectorvalued functions of a real variable and their
applications, techniques of integration, improper
integrals, applications of derivative, indeterminate
form, matrices and system of linear equations

รหัสวิชาคง
เดิม ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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241253

242101

แคลคูลัส 3
3(3-0-6) 241253
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่หนึ่งและอันดับ
สู ง วิ ธี ห าผลเฉลยเชิ ง วิ เ คราะห์แ ละเชิ ง ตั วเลข การ
แปลงลาพลาซกับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิต
ของเวกเตอร์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล การหาอนุพันธ์และ
อินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเส้น
ตามผิว และตามปริมาตร ระบบพิกัดเชิงขั้ว ทฤษฎีบท
ของกรีน เกาส์และสโตกส์
Linear differential equation of first and higher
order, analytical and numerical solution, Laplace
transforms and applications, vector field, divergence,
curl, differentiation and integration of several
variables, line integrals, surface integrals, and
volume integrals, polar coordinate system, Green
theorem, Gauss theorem and Stokes theorem
หลักเคมี
4(3-3-8) 242101
Principle of Chemistry
ปริม าณสารสั ม พัน ธ์ โครงสร้า งอะตอม พัน ธะ
เคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ ก๊าซและของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จล
ศาสตร์เ คมี กรด-เบส ไฟฟ้า เคมี เคมี นิวเคลียร์และ
เคมีสิ่งแวดล้อม
Stoichiometry, atom structure, chemical
bonding, Periodic Table and properties of elements,
solid and liquid, liquid and solution, chemical
thermodynamics, chemical kinetics, acid- base,
electrochemistry, nuclear chemistry, environmental
chemistry

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus lll
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เ บื้ อ งต้ น และการประยุ ก ต์
เส้นตรง ระนาบ และพืน้ ผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลสั
ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their
applications, lines, planes, and surfaces in threedimensional space, calculus of real-valued functions
of several variables and its applications

สาระที่
ปรับปรุง

รหัสวิชาคง
เดิม ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ ปรับ
ดิ ก พั น ธะเคมี แ ละโครงสร้ า งโมเลกุล ปริ ม าณสาร คาอธิบาย
สั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว รายวิชา
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุ ล เคมี กรด-เบส เคมี ไฟฟ้า เคมี นิวเคลียร์
เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure,
periodic system, chemical bonding and molecular
structure, stoichiometry, chemical reactions, gases,
solid, liquid, solutions, fundamental thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and
bases, electrochemistry, nuclear chemistry,
environmental chemistry
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ฟิสิกส์ 1
4(3-2-7) 244101
Physics I
ศึก ษาการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งในหนึ่ง
และสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน
กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร
กลศาสตร์ ข องของไหล การสั่ น สะเทื อ นและเสี ย ง
ระบบของเลนส์ ทฤษฎี คลื่น ของแสง ความร้อนและ
ระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ และเครื่องกล
จักรความร้อนทฤษฎีจลน์
One and two dimension motion, rotation, work
and energy, mechanics of particles and rigid bodies,
properties of matter, mechanics of fluids, vibration
and noise, lens system, wave theory of light, heat
and systems of ideal gases, thermodynamics,
theoretical heat engine

ฟิสิกส์ 2
Physics II

4(3-2-7)

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของ
เ ก า ส์ ศั ก ย์ ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฎของฟา
ราเดย์ ตั ว เหนี่ ย วน า กระแสไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลั บ สนามแม่ เหล็ กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลง สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การ
สั่ น และคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐาน
ทฤษฎีสัมพันธภาพ อิเลคตรอน กัมมันตภาพรังสี และ
นิวเคลียส กาเนิดของทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค
สมบัติบางประการของสสาร สมบัติบางประการของ
นิวเคลียส

244102

ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics l
หน่ ว ยการวั ด ทางฟิ สิ ก ส์ ปริ ม าณสเกลาร์ แ ละ
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1
มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรง
และกฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น การเคลื่ อ นที่ แ บบ
วงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและ
การชน งาน พลั ง งาน และ กฎการอนุ รั ก ษ์ ใ นวิ ช า
ฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและ
การสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบ
เลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบ
ก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ ของเทอร์โม
ไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนต์ความ
ร้อน
Physical measurement units, scalar and vector
quantities, motion under acceleration in 1 dimension,
motion under gravity field, force equilibrium and
Newton’ s law of motion, circular motion and rigidbody mechanics, momentum and collision, work
energy and conservation’ law in physics, properties
of matter, fluid mechanics, wave and vibration,
sound and hearing, light, properties of light, lens and
vision, heat and temperature, ideal gas system,
state equation and 4 rules of thermodynamics,
kinetic theory of gases and heat engines
ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics ll
ไฟฟ้ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ า และแรงทางไ ฟฟ้ า
เวกเตอร์ ส นามไฟฟ้ า จากประจุไ ฟฟ้า บนตั วน าแบบ
ต่างๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า
ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ ก
แ ล ะ แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ส น า ม แ ม่ เ ห ล็ ก เ ว ก เ ต อ ร์
สนามแม่ เหล็ก จากการเคลื่อนที่ข องประจุไฟฟ้า กฎ
ของบิโอ-ซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวนา
แม่ เ หล็ ก และกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ ย วน า
แหล่ง ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลั บ วงจรไฟฟ้า กระสลับ
RLC ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพ ฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ฟิ สิ ก ส์
ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นวิ เคลียร์

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับจานวน
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับจานวน
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา
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Electrostatic, electrical charge and field, Gauss
laws, electrical potential, direct current ( DC) ,
magnetic and electromagnetic instruments, magnetic
induction, Faraday law, electrical inductance,
alternating current ( AC) , electrical circuit, magnetic
field due to electrical current, changing field and
current, electromagnetic field ( EMF) , vibration and
electromagnetic wave, basic electronics, theory of
relativity, electron, radioactivity, nucleus, history of
quantum theory; wave and particle, properties of
matter, properties of nucleus
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
226171

261151

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

28 หน่วยกิต

Electrostatistic, charges and electrical force,
vector of electrical field from charges on various
conductors, electrical field from Gauss’ s law,
potential, capacitance and dielectric materials,
current and resistance, direct current circuits,
magnet and source of magnetic field, vector of
magnetic field from charge motions, Bio- Savart’ s
law and Ampere’ s law, magnetic inductance and
Faraday’ s law, inductance, source of alternative
current, alternative current RLC circuits, relativity
theory, modern physics, quantum physics, atomic
physics and nuclear physics
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
226101
Computer Programming
หลั ก การทางคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบของ
คอมพิวเตอร์ การทางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซ อฟต์ แ วร์ ห ลั ก ก ารป ร ะม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธา
Computer concepts, computer systems, computer
component, hardware & software coprocessing,
electronics data processing, programming design and
development technique, high level language
programming, application of programming for civil
engineering problems solution
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6) 261101
Engineering Drawing
การใช้เครื่องมือและการเขียนตัวอักษร การสร้าง
รูปเรขาคณิต การเขียนภาพฉาย ออโธกราฟฟิค การ
ให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพ
สามมิ ติ การเขี ย นภาพตั ด วิ ว ช่ ว ย เรขาบรรยาย
เบื้องต้น การเขียนแผ่นคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน การ
เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การเขียนแบบร่าง
ด้วยมือ การเขียนแบบเฉพาะด้านสาหรับวิศวกรรมแต่
ละสาขา

ปรับจานวน
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา

31 หน่วยกิต

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
แนวคิ ด การประมวลผลข้ อ มู ล แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ระเบียบวิ ธีก ารออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
Computer concepts, computer components,
hardware and software interaction, electronic data
processing concepts, program design and
development methodology, high- level language
programming, programming applications for solving
engineering problems
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์
การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิก
ทอเรี ย ล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่ อ น
ยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่น
คลี่ การสเก็ต ช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบ
และการก าหนดรายละเอี ย ด การเขี ย นแบบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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261111

Drafting equipment and lettering, geometric
construction, orthographic projection, dimensioning
and tolerancing, pictorial drawing, sectional drawing,
auxiliary view, fundamentals of descriptive
geometry, intersection, development, working
drawing, computer- aided drafting, freehand
sketches, specialized engineering drawing
กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6) 261111
Engineering Mechanics I
ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของ
แรง การวิเคราะห์แรงในโครงสร้าง แรงเสียดทาน การ
วิเคราะห์โดยใช้หลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล
แรงในเคเบิล โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ ที่

Forces system, force system resultant,
equilibrium of force, structural analysis, friction
forces, analysis using virtual work, stability of the
equilibrium, force in the cable, area moment of
inertia

263211

กลศาสตร์ของวัสดุ 1
3(3-0-6) 263211
Mechanics of Materials I
แรง ความเค้น ความเครียด ความเค้นในภาชนะ
เปลื อ กบาง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเค้ น และ
ความเครียด กฎของฮุค อัตราส่วนปัวซวง ความเค้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แรงบิด แรงเฉือน
และโมเมนต์ในคาน ความโก่งของคาน

Forces, stress, strain, stress in thin- wall
cylinders, stress- strain relationships, Hook’ s law,
Poisson ratio, stress from temperature changes,
torsion, shear and moment in beam, deflection of
beams

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

Lettering; orthographic projection; orthographic
drawing and pictorial drawings, dimensioning and
tolerancing; sections, auxiliary views and
development; freehand sketches, detail and
assembly drawings; basic computer-aided drawing

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics l
ระบบแรงและผลลั พ ธ์ สมดุ ล การวิ เ คราะห์
โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความเสียด
ทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์
ความเฉื่ อ ยของพื้ น ที่ แ ละมวล พลศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Force systems and resultant; Equilibrium;
Structural analysis; Centroid and Distributed forces;
Friction; Principle of virtual work and stability; Area
and Mass moment of inertia; Introduction to
dynamics, kinematics and kinetics of particles and
rigid bodies, work and energy, Impulse and
momentum
กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
แรง ความเค้ น ความเครี ย ด ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา
ส่ ว นปั ว ซง ความเค้ น เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ แรงบิ ด
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นใน
คาน การแอ่นของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์
เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น น้าหนักบรรทุก
วิกฤติ สูตรของออยเลอร์ การวิบัติของเสา
Forces, stresses, strains, stresses and strains
relationship, Hooke’ s law, Poisson’ s ratio, thermal
stresses, torsion, shear and bending moment
diagrams in beams, stresses in beams, deflection of
beams, combined stress, Mohr’ s circle, failure
criterion, long and short column, critical loads, Euler
formula, failure of column

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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263231

สารวจ
3(2-3-6) 263261
Surveying
หลักการสารวจ เครื่องมือในงานสารวจ การวัด
มุมและระยะทาง การทาระดับ ความคลาดเคลื่อนใน
งานสารวจ การคานวณข้อมูลและปรับแก้ ความคลาด
เคลื่ อ น งานโครงข่า ยสามเหลี่ย ม การหมุ น อาซิมุ ท
เส้นชั้นความสูง การเก็บ รายละเอียด การท าแผนที่
การสารวจแนวเบือ้ งต้น

264201

สาระที่
ปรับปรุง

Properties of fluid, fluid statics, momentum
equation, energy equation, continuity equation, fluid
flow, dimensional analysis and similitude, steady
incompressible flow in pipes, open channels, turbo
machinery, flow measurement and instruments

การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
หลักการงานสารวจ เครื่องมือในงานสารวจ งาน
ระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การ
วัด ระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงาน
สารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การปรับแก้
ข้อมู ล งานโครงข่า ยสามเหลี่ยม การค านวณมุมแบ
ริ่งส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การสารวจ
รั ง วั ด แผนที่ ภู มิ ป ระเทศ เส้ น ชั้ น ความสู ง พื้ น ที่ แ ละ
ปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานสารวจพื้นฐาน
Principle of surveying, survey instruments,
leveling, principles and applications of theodolites,
distance and direction measurements, errors in
surveying, acceptable error, data correction,
triangulation, bearings and azimuths calculation,
traverse, coordinate systems, topographic surveying,
contour line, area and volume, map plotting, basic
field works
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล ของไหลสถิ ต ย์ การ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและ
แรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การ
วิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงตัวแบบ
ไม่ยุบในท่อ ทางน้าเปิด การวัดของไหลและเครื่องมือ
วัด
Properties of fluid, fluid statics, fluid flow,
energy equation, momentum and forces in fluid flow,
continuity equation, dimensional and similitude
analysis, steady incompressible flow in pipes, open
channels, flow measurement and instruments

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6) 264101
Engineering Materials
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า ง คุ ณ สมบั ติ
กระบวนการผลิ ต และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ลุ่ ม วั ส ดุ ที่
สาคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ
วัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย
คุณสมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า ง ปรับรหัสวิชา
คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม และคาอธิบาย
รายวิชา
วั ส ดุ ที่ ส าคั ญ ทางวิ ศ วกรรม เช่ น โลหะ โพลิ เ มอร์
เซรามิ ก ส์ และวัส ดุ ผสม คุณสมบั ติท างกลและการ
ความเสียหายของวัสดุ

Principle of surveying, survey instruments,
angle and distance measurement, leveling, accuracy
and errors in survey, data calculation and error
adjustment, triangulation, azimuth calculation,
contouring, detailing, mapping, fundamental of route
survey

263241
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กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6) 263272
Fluid Mechanics
คุณสมบั ติข องของไหล ของไหลสถิต ย์ สมการ
โมเมนตั ม สมการพลั ง งาน สมการต่ อ เนื่ อ ง การ
เคลื่ อ นที่ ข องของไหล การวิ เ คราะห์ มิ ติ แ ละความ
คล้ายคลึง การไหลคงตัวแบบไม่ยุบในท่อ ทางน้าเปิด
เครื่องจักรเทอร์โบ การวัดของไหลและเครื่องมือวัด

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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Properties and structures of metals, alloys,
ceramics and polymers, microstructures, mechanical
properties, equilibrium diagram, heat treatment,
fracture, corrosion, deterioration, collapse analysis
264303

สถิตวิ ิศวกรรม
Engineering Statistics

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Study of relationship between structures,
properties, production processes and application of
main group of engineering materials i. e. metals,
polymers, ceramics and composites; mechanical
properties and materials degradation

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา
283101

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

1(0-2-1)

Introduction to Environmental Engineering

283201

ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Biology for Environmental Engineering
เซลล์และโครงสร้าง หลักการของแบคทีเรียวิทยา
วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้าและน้าเสีย
การควบคุมและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
กิ จ กรรมของเอนไซม์ ใ นการสร้ า งเสถี ย รภาพแก่
สารอินทรีย์ การย่อยสลายสารอินทรีย์ท างชีว วิท ยา
แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ท า ง พ ลั ง ง า น ห่ ว ง โ ซ่ อ า ห า ร
ความสามารถในการผลิต และปั จจั ย จากัด แนวคิด
พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา พลวั ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ใน
สภาพแวดล้อมของการบาบัดน้าเสีย

283102

การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ รายวิชาใหม่
สิ่ ง แวดล้ อ ม สาเหตุ แ ละผลกระทบจากปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้อ ม หลั ก การทางวิศ วกรรมในการควบคุม
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม บทบาทหน้ า ที่ ข องวิ ศ วก ร
สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ าเป็ น ต่ อ
การศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐาน
ทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพในการบ าบั ด มลพิษ
สิ่งแวดล้อม
Changes in natural resources and environment,
causes and impacts of environmental problem,
principles of controlling environmental problems,
roles of environmental engineering, basic sciences for
environmental engineering, basic concept of physical
chemical and biological in environmental pollution
treatment
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Biology for Environmental Engineering
เซลล์และโครงสร้าง หลักการของแบคทีเรียวิทยา ปรับรหัสวิชา
วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรี ยของน้าและน้าเสีย และคาอธิบาย
การควบคุมและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ รายวิชา
กิ จ กรรมของเอนไซม์ ใ นการสร้ า งเสถี ย รภาพแก่
สารอินทรีย์ การย่อยสลายสารอินทรีย์ท างชีว วิท ยา
แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ท า ง พ ลั ง ง า น ห่ ว ง โ ซ่ อ า ห า ร
ความสามารถในการผลิต และปั จจั ย จากัด แนวคิด
พืน้ ฐานทางนิเวศวิทยา ตัวชี้วัดทางชีววิทยา พลวัตของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในสภาพแวดล้ อ มของการบ าบั ด น้ าเสี ย
จลนศาสตร์ ก ารเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย์ ปั จ จั ย
ควบคุมในการบาบัดทางชีววิทยา
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Cell and its structure, principles of bacteriology,
methods of collection and bacteriological examination
of water and wastewater, laboratory quality control
and quality assurance, actions of enzymes as related
to stabilization of organic matter, biodegradation of
organic compounds, fundamental concepts related to
energy, food chain, productivity and limiting factors,
basic concept of ecology, biota dynamics in
wastewater treatment environments

283202

283301

เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6) 283203
Chemistry for Environmental Engineering
ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้าและน้าเสีย
วิ ธี ก ารตรวจสอบและการประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล ทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บและรักษาตัวอย่าง การ
วิ เ คราะห์ น้ า การหาของแข็ ง ดี โ อ บี โ อดี ซี โ อดี
ไนโตรเจน และฟอสฟอรั ส การควบคุ ม และการ
ประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
Chemical and physical characteristics of water
and wastewater, methods for determination and
application of data to environmental engineering
practice, sample collection and preservation,
laboratory analysis of water, determinations of solids,
DO, BOD, COD, nitrogen, and phosphorus,
laboratory quality control and quality assurance
ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทาง 4(4-0-8) 283304
สิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations and Processes
พื้น ฐานของปฏิ บั ติก ารหน่ วยและกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบาบัดน้าและน้าเสีย
การวิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตาม
กันและแบบกวนสมบู รณ์ การผสม การตกตะกอน
การท าให้ ล อย การกรอง การปรั บ ให้ เ ท่ า การเติม
อากาศและการถ่ายเทมวล การปรับพีเอช การดูดติด
ผิว การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเชื้อโรค ไคเนติกส์
ของระบบชีวเคมี การทาแบบจาลองของถังปฏิกิริยา
ทางชีววิท ยา ระบบบ าบั ด ทางชีววิท ยาที่เ ติบ โตแบบ
แขวนลอยและเติบโตแบบเกาะติด ปั จจัยควบคุมใน
การบาบัดทางชีววิทยา อัตราส่วน F/M, SRT, SVI

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

Cell and its structure, principles of bacteriology,
methods of collection and bacteriological examination
of water and wastewater, laboratory quality control
and quality assurance, actions of enzymes as related
to stabilization of organic matter, biodegradation of
organic compounds, fundamental concepts related to
energy, food chain, productivity and limiting factors,
basic concept of ecology, bio indicators, biota
dynamics in wastewater treatment environments
kinetic of biological growth, control parameters for
biological treatment
เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Chemistry for Environmental Engineering
ลักษณะและการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ ปรับรหัสวิชา
ของน้ า น้ าเสี ย อากาศ มู ล ฝอยและดิ น วิ ธี ก าร และคาอธิบาย
ตรวจสอบและการประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล ทางวิ ศ วกรรม
รายวิชา
สิ่ ง แวดล้ อ ม การเก็ บ และรั ก ษา การประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือชั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมและ
ประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
Chemical and physical characteristics and
analysis of water wastewater air, solid waste and
soil, methods for determination and application of
data to environmental engineering practice, sample
collection and preservation, application of advanced
analytical instruments in analysis, laboratory quality
control and quality assurance
ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทาง 3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operation and Processes
พื้น ฐานของปฏิ บั ติก ารหน่ วยและกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบาบัดน้าและน้าเสีย
การวิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตาม
กัน และแบบกวนสมบู รณ์ การผสม การตกตะกอน
การท าให้ ล อย การกรอง การปรั บ ให้ เ ท่ า การเติม
อากาศและการถ่ายเทมวล การปรับพีเอช การดูดติด
ผิว การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเชื้อโรค ไคเนติกส์
ของระบบชีวเคมี การทาแบบจาลองของถังปฏิกิริยา
ทางชี ว วิ ท ยา อั ต ราส่ ว นสารอิ น ทรี ย์ ต่ อ จุ ล ชี พ อายุ
สลัดจ์ ดัชนีปริมาตรสลัดจ์

ปรับหน่วยกิต
ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
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Fundamentals of physical, chemical, and
biological unit operations and processes in water and
wastewater treatment, process analysis, plug flow
and completely stirred tank reactors, mixing,
sedimentation, floatation, filtration, equalization,
aeration and mass transfer, pH adjustment,
adsorption, ion exchange, disinfection, kinetics of
biochemical system, modeling of biological reactor,
biological suspended- growth and attached- growth
treatment systems, control parameters for biological
treatment, F/M ratio, SRT, SVI

Fundamentals of physical, chemical, and
biological unit operations and processes in water and
wastewater treatment, process analysis, plug flow
and completely stirred tank reactors, mixing,
sedimentation, floatation, filtration, equalization,
aeration and mass transfer, pH adjustment,
adsorption, ion exchange, disinfection, kinetics of
biochemical system, modeling of biological reactor,
food to microorganism ratio, sludge retention time,
sludge volume index

วิชาเฉพาะด้าน

52 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน

56 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

43 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

35 หน่วยกิต

283231

283302

ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1 (0-3-2)
Environmental Engineering Laboratory

การควบคุมเสียงรบกวนและการ
3(2-2-5)
สั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
หลักการของคลื่นเสียง การใช้เครื่องมือ การวัด รายวิชาใหม่
ระดั บ เสียงรบกวนและความสั่ นสะเทือน ผลกระทบ
ของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบ การควบคุมเสียง
รบกวน การใช้วัสดุเก็บเสียงและเครื่องป้องกัน เสี ยง
การควบคุมการสั่นสะเทือน
Principles of sound waves, instrumentation,
noise and vibration measurement, impact of noise
and vibration on human health and environment,
laws and regulations, noise control, use of acoustic
materials and barriers, vibration control
ปิดรายวิชา

283311

การควบคุมมลพิษอากาศ
3 (2-2-5) 283332
Air Pollution Control
ชนิ ด ของสารมลพิ ษ อากาศและแหล่ ง ก าเนิ ด
ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา
มลพิษอากาศ แบบจาลองคุณภาพอากาศ หลักการ
ของการควบคุ ม สารมลพิ ษ ที่ เ ป็ น อนุ ภ าคและก๊ า ซ
วิ ธี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งและการวิ เ คราะห์ การจั ด การ
คุณภาพอากาศ กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุม
มลพิษอากาศ

การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ชนิ ด ของสารมลพิ ษ อากาศและแหล่ ง ก าเนิ ด ปรับรหัสวิชา
ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุ นิยมวิทยา
มลพิษอากาศ แบบจาลองคุณภาพอากาศ หลักการ
ของการควบคุ ม สารมลพิ ษ ที่ เ ป็ น อนุ ภ าคและก๊ า ซ
วิ ธี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งและการวิ เ คราะห์ การจั ด การ
คุณภาพอากาศ กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุม
มลพิษอากาศ

102

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

283321

283421

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

Types of air pollutants and sources, effects on
health and environment, air pollution meteorology,
air quality models, principles of particulate and
gaseous pollutant control, sampling and analysis
methods, air quality management, air pollution
control regulations and standards
การสุขาภิบาลอาคาร
3 (3-0-6) 283311
Building Sanitation
พื้ น ฐานการสุ ข าภิ บ าลอาคาร กฎหมายและ
ระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้าร้อน ระบบท่อ
ระบายน้าโสโครก น้าเสีย และอากาศ ระบบป้องกัน
อัค คีภั ย ระบบระบายน้าฝน ระบบบ าบั ดน้าเสียและ
การจัดการขยะสาหรับอาคาร
Fundamentals of building sanitation, laws and
regulations, cold water supply system, hot water
supply system, soil, waste and vent pipe systems,
fire protection system, site drainage, wastewater
treatment and solid waste management for
individual building
วิศวกรรมและการออกแบบระบบ
4 (3-3-8) 283312
ประปา
Water Supply Engineering and Design

Types of air pollutants and sources, effects on
health and environment, air pollution meteorology,
air quality models, principles of particulate and
gaseous pollutant control, sampling and analysis
methods, air quality management, air pollution
control regulations and standards
การสุขาภิบาลอาคาร
3(2-2-5)
Building Sanitation
พื้ น ฐานการสุ ข าภิ บ าลอาคาร กฎหมายและ ปรับรหัสวิชา
ระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้าร้อ น ระบบท่อ และจานวน
ระบายน้าโสโครก น้าเสีย และอากาศ ระบบป้องกัน หน่วยกิต
อัคคีภัย ระบบระบายน้าฝน ระบบบาบัดน้าเสีย และ
การจัดการมูลฝอยสาหรับอาคาร
Fundamentals of building sanitation, laws and
regulations, cold water supply system, hot water
supply system, soil, waste and vent pipe systems,
fire protection system, site drainage, wastewater
treatment and solid waste management for
individual building
วิศวกรรมและการออกแบบระบบ
3(2-2-5)
ประปา
Water Supply Engineering and design

ความส าคั ญ ของน้ าและแหล่ ง น้ าดิ บ การ
ประมาณความต้องการน้า คุณภาพและมาตรฐานน้า
ผิวดินและน้าบาดาล กระบวนการ การออกแบบ และ
การดาเนินการระบบบาบัดน้า การเติมอากาศ โคแอก
กูเลชันและฟล็ อกคูเ ลชัน ถัง กวนเร็วและกวนช้า ถัง
ตกตะกอน ถัง กรอง ถัง ฆ่า เชื้อโรค การไล่ก๊า ซ เมม
เบรน การออกแบบบ่อรับน้าดิบและสถานีสูบน้า การ
ออกแบบระบบจ่ายน้า
Importance of water and sources of raw water,
water demand estimation, surface and groundwater
quality and standards, water treatment processes,
design and operation, aeration, coagulation and
flocculation, rapid and slow mixing unit,
sedimentation unit, filtration unit, disinfection unit,
gas stripping, membrane, design of raw water intake
and pumping station, design of distribution system

แหล่ ง น้ าดิ บ การประมาณความต้ อ งการน้ า
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น น้ า ดิ บ แ ล ะ น้ า ป ร ะป า
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า การออกแบบและ
การดาเนินการระบบประปา การเติมอากาศ โคแอก
กูเ ลชั น และฟล็ อกคูเ ลชัน ถัง กวนเร็วและกวนช้า ถัง
ตกตะกอน ถั ง กรอง ถั ง ฆ่ า เชื้ อ โรค การไล่ ก๊ า ซ
เมมเบรน การออกแบบสถานีสู บ น้ า การออกแบบ
ระบบจ่ายน้า
Sources of raw water, water demand
estimation, raw water quality and water supply
standards, water treatment processes, design and
operation, aeration, coagulation and flocculation,
rapid and slow mixing unit, sedimentation unit,
filtration unit, disinfection unit, gas stripping,
membrane, design of pumping station, design of
distribution system

ปรับรหัสวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา และ
จานวนหน่วย
กิต
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283331

วิศวกรรมและการออกแบบระบบ
4 (3-3-8)
บาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Engineering and Design

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
283313

วิศวกรรมและการออกแบบระบบ
3(2-2-5)
บาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Engineering and Design

ลักษณะของน้าเสีย การวัดอัตราไหลของน้าเสีย
จุ ด ประสงค์ ใ นการบ าบั ด น้ าเสี ย กฎหมายและ
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ น้ าเสี ย การบ าบั ด ทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ การบาบัดและกาจัดสลัดจ์ การ
กาจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ การออกแบบท่อระบาย
แบบรวมและแบบแยก ปั๊ ม และสถานี สู บ น้ า การ
ออกแบบอุปกรณ์สาหรับบาบัดน้าเสีย การดาเนินการ
ระบบบาบัดน้าเสีย
Wastewater characteristics, wastewater flow
rate measurement, wastewater treatment
objectives, laws and standards related to
wastewater, physical, chemical, biological
treatment, sludge treatment and disposal, biological
nutrient removal, design of combined and separated
sewer, pump and pumping stations, design of
facilities for wastewater treatment, operation of
wastewater treatment system
วิศวกรรมและการจัดการขยะ
3 (2-2-5) 283321

ลักษณะของน้าเสีย การวัดอัตราไหลของน้าเสีย
จุด ประสงค์ในการบาบัด น้าเสียและมาตรฐานน้าทิ้ง
กระบวนการและการออกแบบขั้น ต้น ของการบาบัด
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การบาบัดและกาจัดตะกอน
ระบบบึง ประดิษฐ์ การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
การออกแบบท่อระบายแบบรวมและแบบแยก ปั๊มและ
สถานีสู บ น้า การออกแบบอุป กรณ์ส าหรับ บ าบัดน้า
เสีย การดาเนินการระบบบาบัดน้าเสีย
Wastewater characteristics, wastewater flow
rate measurement, wastewater treatment objectives
and effluent standards, processes and basic design
of physical chemical and biological treatment, sludge
treatment and disposal, constructed wetland
systems, biological nutrient removal, design of
combined and separated sewer, pump and pumping
stations, operation of wastewater treatment system

Solid Waste Engineering and Management

Solid Waste Engineering and Management

แหล่งกาเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะ
สมบัติของขยะชุมชน การจัดการที่แหล่งกาเนิด การ
เก็บ รวบรวม การขนถ่า ยและขนส่ง การด าเนิน การ
และการแปรรูป การหมั กปุ๋ย การเผาในเตาเผาของ
เสีย การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การบาบัดน้า
ชะขยะ กฎหมายและมาตรฐานในการจั ด การขยะ
ชุมชน
Generation source, composition, quantities and
characteristics of municipal solid wastes, handling at
source, collection, transfer and transport, processing
and transformation, composting, incineration,
sanitary landfill, leachate treatment, regulations and
standards of municipal solid waste management

แหล่งกาเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะ ปรับชื่อวิชา
สมบั ติข องมู ล ฝอยชุ ม ชน การจัด การที่แ หล่ง ก าเนิด และคาอธิบาย
การเก็ บ รวบรวม การขนถ่ า ยและขนส่ ง การ รายวิชา
ดาเนินการและการแปรรูป การฝังกลบแบบถูกหลัก
สุ ข าภิ บ าล การจั ด การมู ล ฝอยแบบบู ร ณาการ
กฎหมายและมาตรฐานในการจัดการมูลฝอยชุมชน

วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย

ปรับรหัสวิชา
จานวนหน่วย
กิต และ
คาอธิบาย
รายวิชา

3(2-2-5)

Generation source, composition, quantities and
characteristics of municipal solid wastes, handling at
source, collection, transfer and transport, processing
and transformation, sanitary landfill, integrated solid
waste management, regulations and standards of
municipal solid waste management
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การจัดการของเสียอันตราย
3 (3-0-6) 283322
Hazardous Waste Management
ประเภทและลั ก ษณะของของเสี ย อั น ตราย
กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การประเมิน
ความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง
กระบวนการบาบัดและกาจัด การเผา การปรับเสถียร
และการท าก้ อ นแข็ ง การก าจั ด บนดิ น และการฟื้ น
สภาพพืน้ ที่ปนเปื้อน
Types and characteristics of hazardous waste,
laws and environmental legislations, risk assessment
and management, handling and transportation,
treatment and disposal processes, incineration,
stabilization and solidification, land disposal and site
remediation

283341

ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)

Environmental System and Management
หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายและ
ก ฎ ห ม า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์ในการควบคุม ทางสิ่งแวดล้อม ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 การป้องกันมลพิษ
และเทคโนโลยี ส ะอาด การประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวติ
การวิ เ คราะห์ ก ารไหลของสารเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรและของเสียอย่างยั่งยืน

Principle of environmental management,
environmental law and policy, enforcement and
economic aspects of environmental control,
environmental management system, ISO14001,
pollution prevention and cleaner technology,
Environmental Impact Assessment ( EIA) , life cycle
environmental management, Material Flow Analysis
( MFA) for sustainable resource and waste
management

283341

สาระที่
ปรับปรุง

การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
ประเภท และลักษณะของเสียอันตราย กฎหมาย ปรับรหัสวิชา
และพระราชบั ญญัติสิ่งแวดล้อม ความเป็ น พิษ การ และคาอธิบาย
เคลื่อนที่และการคงอยู่ของสารปนเปื้อน การประเมิน รายวิชา
ความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง
กระบวนการบ าบั ด และก าจั ด ทางเคมี แ ละชีวภาพ
การเผา การปรั บ เสถีย รและการท าก้อ นแข็ ง การ
กาจัดบนดินและการฟื้นฟูสภาพพืน้ ที่ปนเปื้อน
Types and characteristics of hazardous waste,
laws and environmental legislations, toxicity, fate
and transport of contaminants, risk assessment and
management, handling and transportation, chemical
and biological treatment and disposal processes,
incineration, stabilization and solidification, land
disposal and site remediation
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ 4(4-0-8)
พลังงาน
Environmental and Energy Management System
หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายและ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดผังเมือง การดาเนินการ
และเศรษฐศาสตร์ ใ นการควบคุ ม ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
การป้ อ งกั น มลพิ ษ และเทคโนโลยี ส ะอาด การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฎจักรชีวิต การวิเคราะห์การไหลของสารเพื่อ
การจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างยั่งยืน การทา
สมดุ ล มวลและพลั ง งานในภาคอุต สาหกรรม ระบบ
การจัดการพลังงาน
Principle of environmental management,
environmental law and policy, urban planning,
enforcement and economic aspects of environmental
control, standard of environmental management system
(ISO14001), pollution prevention and cleaner technology,
Environmental Impact Assessment ( EIA) , life cycle
environmental management, Material Flow Analysis
(MFA) for sustainable resource and waste management,
mass and energy balance in industry, energy
management system

ปรับชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
และคาอธิบาย
รายวิชา
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การจัดการความปลอดภัยใน
3 (3-0-6) 283342
อุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความ
จาเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนเพื่อความ
ปลอดภั ย เช่ น แผนผั ง โรงงาน การป้ อ งกั น และ
บารุงรักษาเครื่องจักร ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
การจัดกาหนดการความปลอดภัย การฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภั ย กฎหมายคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 18000
Nature of accident in industry and need of accident
prevention, planning for safety such as plant layout,
machine guarding and maintenance, safety in
industry, management of safety program, safety
training, environmental quality acts, environmental
quality standards, ISO 18000
การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
3 (2-3-6) 283443
สิ่งแวดล้อม
Design of Environmental Engineering System
โครงสร้ า งส าหรั บ ระบบบ าบั ด ของเสี ย ระบบ
ไฟฟ้าในการบาบัดของเสีย อุปกรณ์และเครื่องจักรกล
ในการบ าบั ด ของเสีย วิช าการเครื่องมือ ข้อก าหนด
และรายละเอียดของงานออกแบบระบบบาบัดของเสีย
การประมาณราคา
Structure and electrical system in waste
treatment, equipment and mechanical machine in
waste treatment, instrumentation, regulations and
details of system design, cost estimation
จรรยาบรรณสาหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 1 (1-0-2) 283381
Ethic for Environmental Engineers
ลั ก ษณะการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ใน
ประเทศไทย พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ข้อตกลงระดับนานาชาติที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม สมาคมวิ ช าชี พ ที่
เ กี่ ย วข้ อ ง สิท ธิแ ล ะจรรยาบ รรณข อง วิ ศ วก ร
สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและคุณธรรมที่จาเป็นสาหรับ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

การจัดการความปลอดภัยใน
3 (3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
ธรรมชาติข องอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความ ปรับ
จาเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนเพื่อความ คาอธิบาย
ปลอดภัย การวางแผนผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย รายวิชา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและแผนการ
บ ารุง รัก ษาเครื่องจัก ร การป้องกัน และควบคุม เพื่อ
ความปลอดภัยส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม การจัดการ
และประเมินความเสียงในอุตสาหกรรม การอบรมเพื่อ
ความปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
Nature of accident in industry and need of accident
prevention, safety planning such as plant layout for
safety, machine guarding and maintenance and
personal safety prevention and control in industry;
industrial safety management and risk assessment,
safety training, accident analysis
การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Design of Environmental Engineering System
โครงสร้ า งส าหรั บ ระบบบ าบั ด ของเสี ย ระบบ
ไฟฟ้าในการบาบัดของเสีย อุปกรณ์และเครื่องจักรกล
ในการบ าบั ด ของเสีย วิช าการเครื่องมือ ข้อก าหนด
และรายละเอียดของงานออกแบบระบบบาบัดของเสีย
การประมาณราคา
Structure and electrical system in waste
treatment, equipment and mechanical machine in
waste treatment, instrumentation, regulations and
details of system design, cost estimation
กฎหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Law and Ethic
องกรค์ด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับ
ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน
พระราชบั ญ ญัติวั ต ถุ อัน ตราย พระราชบั ญ ญัติก าร
สาธารณสุข การนาไปใช้และการบังคับใช้ ข้อบังคับ
และกฎหมายเกี่ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มระหว่า งประเทศ
สิท ธิ จรรยาบ รรณแ ล ะคุ ณ ธ รรม ข อง วิ ศ วก ร
สิ่งแวดล้อม

ปรับรหัสวิชา
และ จานวน
หน่วยกิต

ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา จานวน
หน่วยกิต และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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Characteristic of engineering career, Engineering
Act, international agreement related to engineering
career, association of related professional, right and ethics
of environmental engineering

283491

283492
283391

สัมมนา
1 (0-3-2) 283491
Seminar
ระเบี ย บวิ ธี ก ารน าเสนอผลงาน การอภิ ป ราย
วิเคราะห์ และน าเสนอบทความ ผลงานการค้นคว้า
หรืองานวิจัยที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Presentation technique, discussion, analysis and
presentation of interesting research article and report
in environmental engineering
โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2 (0-6-3)
Environmental Engineering Project
การฝึกงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
Training in Environmental Engineering (ไม่นับหน่วยกิต)
283492

283493

สาระที่
ปรับปรุง

Related
environmental
organization,
environmental laws and regulations, related
environmental standards, Enhancement and
Conservation of the National Environmental Quality
Acts, Engineering Acts, Factory Acts, Hazard
Substances, Public Health Acts, implementation and
enforcement, international laws and regulations on
environment, right ethics and morality of
environmental engineers
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้นงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปรับ
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปราย คาอธิบาย
เทคนิคการนาเสนอผลงาน
รายวิชา
Searching of research article in environmental
engineering, collection data, data analysis and
discussion, presentation technique
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
ก ารศึ ก ษ าหั ว ข้ อ ที่ น่ า ส นใจทางวิ ศ วกรรม รายวิชาใหม่
สิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปราย
การประยุกต์ใช้สถิติสาหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การนาเสนอ และการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
Study on interesting tropic in environmental
engineering under supervisor instruction, studying,
collecting data, analyzing and discussioin, applying
of statistics for environmental engineering work,
presentation and preparation of final report
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ รายวิชาใหม่
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
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สาระที่
ปรับปรุง

Working, learning, gaining experience,
improving working skills in environment as an
apprentice in private or government sectors
กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา
3 หน่วยกิต
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เ ฉพาะเจาะจงเน้ น ใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ
ประเด็ น การพูด และการเขียนที่มีค วามเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ ที่ นิ สิ ต ก าลั ง ศึ ก ษาให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
คาศัพท์
English in more specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skillwith
additions of various speaking and writing topics

รายวิชาใหม่

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9 หน่วยกิต
283312 มลพิษในบรรยากาศ
3 (3-0-6)
ปิดรายวิชา
Atmospheric Pollution
283313 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6) 283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3 (3-0-6)
ภูมิอากาศ
Climate Change
Climate and Climate Change
ระบบภู มิ อากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจาก
ระบบภู มิ อากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจาก ปรับรหัสวิชา
อดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง
อดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง และ ชื่อวิชา
ภู มิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุ ของภาวะโลกร้อน
ภู มิ อากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุ ของภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ ก๊ า ซเรื อ นกระจก
และการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ ก๊ า ซเรื อ นกระจก
แหล่งกาเนิดและแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก ความรู้
แหล่งกาเนิดและแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก ความรู้
เบื้องต้นของผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด
เบื้องต้นของผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด
และ การปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
และ การปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการ
นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ การป้องกันภัยพิบัติ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ การป้องกันภัยพิบัติ
และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
Climate system, climate change from the past to
Climate system, climate change from the past to
the future, climate and principles of climate change,
the future, climate and principles of climate change,
global warming, causes of the global warming and
global warming, causes of the global warming and
climate change, greenhouse gases and their sources
climate change, greenhouse gases and their sources
and sinks, introduction to impacts, vulnerability,
and sinks, introduction to impacts, vulnerability,
mitigation and adaptation related to climate change,
mitigation and adaptation related to climate change,
the policy related to managing climate change
the policy related to managing climate change
problem, disaster, prevention of disaster and related
problem, disaster, prevention of disaster and related
management tool
management tool
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สาระที่
ปรับปรุง
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การออกแบบระบบรวบรวมน้าเสียและ 3 (2-2-5) 283314
ระบบส่งน้าประปา
Sewerage and Water Distribution System Design
การออกแบบระบบส่ง และกระจายน้ าด้วยท่อ
การควบคุมการไหล การวัดอัตราการไหล การสลาย
พลังงาน การเลือกเครื่องสูบน้า การไหลไม่ถาวร และ
ปัญหาการกัดกร่อนจากสุญญากาศของเครื่องสูบ น้า
ลั ก ษณะเฉพาะของระบบรวมและระบบแยก การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ไ ห ล ข อ ง ร ะ บ บ ร ว บ ร ว ม น้ าเสีย
แบบจ าลองคณิ ต ศาสตร์ การออกแบบและการ
ดาเนินการของระบบรวบรวมน้าเสียในชุมชนเมือง
Pipe transmission and distribution system
design, flow control, flow rate measurement, energy
dissipation, pump selection, transient flow, and
cavitation problems, characteristics of combined and
separated systems; flow analysis, mathematical
models, design and operation of urban wastewater
collection system
การลดของเสียและเทคโนโลยีการนา
3 (3-0-6) 283323
กลับมาใช้ใหม่
Waste Minimization and Recycling Technologies

การออกแบบระบบระบายน้าเสีย
Design of Sewerage

3(2-2-5)

การพัฒ นาที่ยั่งยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจาก
การลดการเกิดของเสียที่แหล่งกาเนิด เทคนิคการลด
การเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการนาของเสียกลับมา
ใช้ใหม่อีก กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึง
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การตรวจประเมิ น
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม และการ
วิ เ คราะห์ วั ฏ จั ก รชี วิ ต หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานของ
เทคโนโลยีรีไซเคิล วัส ดุ ที่ส ามารถน ากลั บมาใช้ใหม่
กระบวนการนากลับมาใช้ใหม่ และผลกระทบ
Introduction of sustainable development aims at
pollution prevention through source reduction, waste
minimization techniques focus on inventory
management, production process modification and
recovery, waste minimization strategies include
environmental management system, environmental
auditing, environmental performance evaluation and
life cycle analysis, fundamental concepts of recycling
technology, recyclable materials, recycling processes
and their impact

การพัฒ นาที่ยั่งยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจาก ปรับรหัสวิชา
การลดการเกิดของเสียที่แหล่งกาเนิด เทคนิคการลด
การเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการนาของเสียกลับมา
ใช้ ใ หม่ กลยุ ท ธ์ ใ นการลดการเกิ ด ของเสี ย ที่ ร วมถึง
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การตรวจประเมิ น
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม และการ
วิ เ คราะห์ วั ฏ จั ก รชี วิ ต หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานของ
เทคโนโลยีรีไซเคิล วัส ดุ ที่ส ามารถน ากลั บมาใช้ใหม่
กระบวนการนากลับมาใช้ใหม่ และผลกระทบ
Introduction of sustainable development aims at
pollution prevention through source reduction, waste
minimization techniques focus on inventory
management, production process modification and
recovery, waste minimization strategies include
environmental management system, environmental
auditing, environmental performance evaluation and
life cycle analysis, fundamental concepts of recycling
technology, recyclable materials, recycling processes
and their impact

ชลศาสตร์การไหลในระบบท่อระบายน้าเสีย การ
ประมาณอั ต ราการไหล การออกแบบระบบท่ อ
ร ว บ ร ว ม น้ า เ สี ย แ ล ะ ร ะ บ บ ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า ฝ น
องค์ประกอบของระบบระบาย การออกแบบสถานีสูบ
น้า
Hydraulics in sewerage systems, estimation of
water flow quantity, design of wastewater collection
and storm water drainage systems, components of
drainage systems, design of pumping station

ปรับรหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

การลดของเสียและเทคโนโลยีการนา
3(3-0-6)
กลับมาใช้ใหม่
Waste Minimization and Recycling Technologies
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283411

283412
283424

283425

การออกแบบระบบควบคุมมลพิษ
3 (2-3-6) 283432
อากาศ
Design of Air Pollution Control System
หลักการและการออกแบบหน่วยควบคุมมลพิษ
อากาศที่ เ ป็ น อนุ ภ าคและก๊ า ซ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศ การดาเนินการระบบและบารุงรักษา
Principles and design of air pollution control units
for particulate and gases, ventilation system design,
operation and maintenance

แบบจาลองมลพิษอากาศ
3 (2-2-5)
Air Pollution Modeling
การดาเนินการและการจัดการระบบ
3 (3-0-6)
โรงบาบัดน้าและน้าเสีย
Water and Wastewater Treatment Plant Operation
and Management
การควบคุมมลพิษน้าจากอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 283415
Industrial Water Pollution Control
กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมหลั ก และ
ลั ก ษณะของน้ าเสี ย การลดปริ ม าณน้ าเสี ย และ
เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียจาก
อุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ
Production processes of major industries and
their wastewater characteristics, wastewater
minimization and clean technology, technology for
industrial wastewater treatment, laws and
regulations

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การออกแบบระบบควบคุมมลพิษ
3(2-2-5)
อากาศ
Design of Air Pollution Control System
แนวคิดการควบคุมทางวิศวกรรมมลพิษอากาศ
สารมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม หลักการและการ
ออกแบบหน่วยควบคุมมลพิษอากาศสาหรับฝุ่นและ
ก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงห้องตกตะกอน
เตาเผาอุ ณ หภู มิ สู ง ไซโคลน เครื่ อ งจับ อนุ ภ าคด้วย
ไฟฟ้าสถิต ผ้าใยกรอง เครื่องพ่นจับแบบเปียก การดูด
ซับ การดูดกลืน ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
การควบคุ ม ดู แ ลและการบ ารุ ง รั ก ษา การป้ อ งกั น
มลพิษอากาศ
Air pollution engineering control concepts, air
pollutants from industries, principles and design of air
pollution control units for particulate and gases for
industry, including gravity settling chambers,
incinerators, cyclones, electrostatic precipitators,
fabric filters, wet scrubbers, adsorption, absorption,
ventilation system design for industry, operation and
maintenance, air pollution prevention

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
คาอธิบาย
รายวิชา และ
จานวนหน่วย
กิต

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

การควบคุมมลพิษน้าจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Water Pollution Control
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก ลักษณะ ปรับรหัสวิชา
ของน้ าเสี ย การลดปริ ม าณน้ าเสี ย และเทคโนโลยี และคาอธิบาย
ส ะ อ า ด เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร บ า บั ด น้ า เ สี ย จ า ก รายวิชา
อุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ
Production processes of major industries,142
wastewater characteristics, wastewater minimization and
clean technology, technology for industrial wastewater
treatment, laws and regulations
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283322

283426
283432
283343

283344
283441

ระบบวิศวกรรมการบาบัดแบบธรรมชาติ 3 (2-2-5) 283416
Natural Treatment Engineering System
การใช้จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมเพื่อการกาจัดสาร
มลพิ ษ การน าธาตุ อ าหารกลั บ มาใช้ ใ หม่ หลั ก การ
ประเภท และการด าเนิ น การระบบวิ ศ วกรรมการ
บาบัดแบบธรรมชาติ การบาบัดโดยดิน การหมักปุ๋ย
การบาบัดด้วยพืชน้า ระบบบ่อสาหร่าย ระบบบ่อปรับ
เสถียร พื้นที่ชุ่มน้า ระบบบ่อปลา การบาบัดด้วยพืช
การเปลี่ ย นของเสี ย เป็ น พลั ง งานและอาหารหยาบ
ส าหรั บ สั ต ว์ การบ าบั ด มลพิ ษ อากาศด้ ว ยพื ช และ
จุลินทรีย์ รวมถึง นโยบายที่เ กี่ยวข้องกับ การจัด การ
ระบบบาบัดแบบธรรมชาติ
Use of environmental microorganisms for
pollutant removal, nutrient recycle, principles, types
and operations of natural treatment engineering
systems; land treatment, composting, aquatic plant
treatment, algal pond system, stabilization pond
system, wetland, fish pond system,
phytoremediation, conversion of waste to energy and
fodder, air pollution treatment using plant and
microorganism, the policy related to managing
natural treatment system
เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้ซ้า
3 (3-0-6)
Water Reuse Technologies
การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Waste Control
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ 3 (3-0-6)
พลังงาน
Environmental and Energy Management Technologies
การจัดการลุ่มน้าสาหรับวิศวกร
3 (2-2-5)
Watershed Management for Engineers
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5) 283444
Environmental Impact Assessment
แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบ การ
ประเมิ น ทรั พ ยากรทางกายภาพ ทรั พ ยากรทาง
นิ เ วศวิ ท ยาคุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ แ ละ
คุณภาพชีวติ การป้องกันและการวัดการลดผลกระทบ
แผนการติดตามตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระบบวิศวกรรมการบาบัดแบบธรรมชาติ 3(2-2-5)
Natural Treatment Engineering System
การฟื้นฟูชีวสภาพ การฟื้นฟูด้วยพืช การเลือก
พื้ น ที่ ส าหรั บ ระบบบ าบั ด บนดิ น การน าธาตุ อ าหาร
กลั บ มาใช้ ใ หม่ ประเภทและการด าเนิ น การระบบ
วิศวกรรมการบาบัดแบบธรรมชาติ การบาบัดโดยดิน
ระบบบ่อ ระบบบึงประดิษฐ์
Bioremediation, phytoremediation, site selection
for land application systems, nutrient recycle,
operations and design of natural treatment
engineering systems, land treatment, pond systems,
constructed wetland systems

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับกลุ่มวิชา
จากวิชาเอก
เป็นวิชาเอก
เลือก ปรับ
รหัสวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
แนวคิ ด และหลั ก การการประเมิ น ผลกระทบ ปรับรหัสวิชา
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความสอดคล้ อ งกั บ ผั ง เมื อ ง การ และคาอธิบาย
ประเมิ น ผลทรั พ ยากรทางกายภาพ ทรั พ ยากรทาง รายวิชา
นิ เ วศวิ ท ยา คุ ณ ค่ า การใช้ ป ระโยชน์ ข องมนุ ษ ย์ แ ละ
คุณค่า คุณภาพชีวิต การประเมิ น ผลกระทบสุ ข ภาพ
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการ
ติดตามตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของชุมชน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
Concepts and methodology of impact
assessment, assessments of physical resources,
ecological resources, human use values and quality
of life values, prevention and mitigation measures,
monitoring plan, public participation

283482

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 283482
Selected Topics in Environmental Engineering
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Study on environmental engineering interesting
topics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

Concepts of enviromental impact assessment
and methodology, urban planning conformity,
assessments of physical resources, ecological
resources, human use values and quality of life
values, health impact assessment, prevention and
mitigation measures, monitoring plan, public
participation
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Selected Topics in Environmental Engineering
หั ว ข้ อ ใหม่ ห รื อ หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ที่ น่ า สนใจทาง ปรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ คาอธิบาย
หั ว ข้ อ ที่ คั ด สรร แนวโน้ ม ในประเด็ น ต่ า ง ๆ การ รายวิชา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม
New or current appealing topics in
environmental engineering, Concepts; theories
related to the selected topics, trends in the
application of knowledge related to environmental
engineering
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001111 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
241182 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-2-7)
261151 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
รวม
20 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
005171 ชีวติ และสุขภาพ
241183 แคลคูลัส 2
244102 ฟิสิกส์ 2
261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
004101
241151
242101
244101
261101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
3(3-0-6)
3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2
3(3-2-7) 244102 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6) 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
283102 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
20 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

สิ่งแวดล้อม
รวม

19 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต
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001103
001113
005172
241284
264202

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การจัดการการดาเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

001204
002202
241153
264101
003201
263261
263211

รวม
18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
264303 สถิตวิ ศิ วกรรม
3(3-0-6)
263211 กลศาสตร์ของวัสดุ 1
3(3-0-6)
226171

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
263241 กลศาสตร์ของไหล
283202 เคมีสาหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การสารวจ
กาลังวัสดุ 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

รวม
21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

226101

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
263272 กลศาสตร์ของไหล
283203 เคมีสาหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

002201 พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-3-6)

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
283231 การควบคุมเสียงรบกวนและ
3(2-2-5)
การสั่นสะเทือน
18 หน่วยกิต
รวม
21 หน่วยกิต
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00xxxx
263231
263344
283301
283321
283331

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(3-0-6)
สารวจ
3(2-3-6)
หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
ปฏิบัตกิ ารหน่วยและ
4(4-0-8) 283304 ปฏิบัตกิ ารหน่วยและกระบวนการ 3(2-2-5)
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
ทางสิ่งแวดล้อม
การสุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6) 283311 การสุขาภิบาลอาคาร
3(2-2-5)
วิศวกรรมและการจัดการขยะ 3(3-0-6) 283321 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 3(2-2-5)
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและ 4(4-0-8)
พลังงาน
283381 กฏหมายและจริยธรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
รวม
19 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
รวม
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(3-0-6)
283302 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรม
2(1-6-5)
สิ่งแวดล้อม
283322 ระบบวิศวกรรมการบาบัด
283341
283311
283342
283xxx

แบบธรรมชาติ
ระบบและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
การควบคุมมลพิษอากาศ
การจัดการความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม
วิชาเอกเลือก

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6) 283332 การควบคุมมลพิษอากาศ
3(3-0-6) 283342 การจัดการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6) 283xxx วิชาเอกเลือก
283312 วิศวกรรมและการออกแบบระบบ
ประปา
283313 วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสีย
283322 การจัดการของเสียอันตราย
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
20 หน่วยกิต
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
283391 การฝึกงานด้านวิศวกรรม 6 หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อม
( 270 ชม.)
รวม
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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283421
283422
283431

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
วิศวกรรมและการออกแบบ 4(4-0-8)
ระบบประปา
วิศวกรรมและการออกแบบ 4(4-0-8)
ระบบบาบัดน้าเสีย
การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)

283491

สัมมนา

1(0-3-2)

283xxx

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

283xxx วิชาเอกเลือก
283444 การออกแบบระบบทาง

3(x-x-x)
3(2-2-5)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รวม

15 หน่วยกิต

283492

ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบระบบทาง
3(3-0-6)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณสาหรับวิศวกร 1(1-0-2)
สิ่งแวดล้อม
โครงงานทางวิศวกรรม
2(0-6-3)

283xxx
xxxxxx

สิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

283401
283481

283491 สัมมนา

1(0-3-2)

283xxx วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

283xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

3(3-0-6)
3(x-x-x)
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา

รวม

12 หน่วยกิต

283492 การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

283493 สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

118

119

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
Associate Professor Torpong Kreetachart, D.Eng.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
36099001XXXXX
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3411
Email
torpong.envi@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิชาการ:
Chaisri Tharasawatpipat, Kowit Suwannahong, Jittiporn Kruenate, Torpong Kreetachat. (2015),
Removal of VOCs by Photocatalytic oxidation using nano- TiO2 / PLA composite. Journal of
Environment Biology, Vol.36, 617-621.
Kowit Suwannahong, Witsanusan Supa, Jutaluck Chaysuk and Torpong Kreetachat. ( 2014) .
Adsorption of Herbicide onto Fly Ash Sample from Aqueous Solution. Advanced Materials
Research. Vol.955-959, 2118-2122.

127
Chaisri Tharasawatpipat, Jittiporn Kruenate, Kowit Suwannahong and Torpong Kreetachat. (2014).
Modification of Titanium Dioxide Embedded in the Bio- composite film for Photocatalytic
Oxidation of Chlorinated Volatile Organic Compound. Advanced Materials Research, Vol.
894, 37-42.
Torpong Kreetachat, Jittiporn Kruenate and Kowit Suwannahong. (2013). Preparation of TiO2/BioComposite Film by Sol- Gel Method in VOCs Photocatalytic Degradation Process. Applied
Mechanics and Materials, Vol.390, 552-556.
Pilanee Vaithanomsat, Amornsri Sangnam, Thitiya Boonpratuang, Rattaket Choeyklin, Patcharaporn
Promkiam-on, Sawitri Chuntranuluck and Torpong Kreetachat. (2013). Wood degradation
and optimizaed Laccase production by resupinate white- rot fungi in Norther Thailand. Bio
Resources, Vol.8(4), 6342-6360.
Pilanee Vaithanomsat, Jirawate Chedchant, Torpong Kreetachat, Akihiko Kosugi, Waraporn
Apiwatanapiwat, Warunee Thanapas, Sawitri Chuntranuluck and Yutaka Mori. ( 2 0 1 2 ) .
Improvement of lignin- degrading enzymes production from the white- rot fungus ( Lentinus
strigosus) and its application in synthetic dye removal. African Journal of Microbiology
Research, Vol.6(2), 267-278.
ผลงานวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
โครงการ การผลิตไบโอเอทานอลด้วยกระบวนการ Solid-state fermentation โดยใช้เชือ้ รา ascomycetes
ที่พบภายในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา (2559): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ การจาแนกชนิดของพันธุกรรมเชือ้ ราขาวที่พบภายในพืน้ ที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
พะเยาสาหรับประยุกต์ใช้ในการบาบัดน้าเสีย (2558): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดขั้นต้นสาหรับกรดน้าส้มจากอุตสาหกรรมหมักดองผลผลิต
ทางการเกษตร (2557): งบประมาณแผ่นดิน

128
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
Assistant Professor Napat Jakrawattan, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ณภัทร จักรวัฒนา
35201005XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3413
Email
napat_j@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
Dortor of Philosophy (Environmental Engineering)
The University of New South Wales, Austraria
พ.ศ. 2545
Master of Engineering (Environmental Engineering)
The University of New South Wales, Austraria
พ.ศ. 2542
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ:
Pingmuanglek, P., Jakrawatana, N., and Gheewala, S. H. (2017). Supply chain analysis for cassava
starch production: Cleaner production opportunities and benefits. Journal of Cleaner
Production, 162, 1075-1084.
Pingmuangleka P., Jakrawatana, N.,and Gheewala, S.H. (2017). Freshwater analysis of cassava
for food feed fuel in the Mun River basin, Thailand. International Journal of Life Cycle
Assessment. 22 : 11, 1705-1717

129
Khonpikul, S., Jakrawatana, N., Sangkaewb, P. and Gheewalac, S.H. (2017). Resource Use and
Improvement Strategy Analysis of the Livestock and Feed Production Supply Chain in
Thailand. Int J Life Cycle Assess. 22 : 11, 1692- 1704
Jakrawatana, N. , Ngammuangtueng, P. , and Gheewala, S. H. ( 2016) . Linking substance flow
analysis and soil and water assessment tool for nutrient management. Journal of cleaner
production. 142 : 3, 1158- 1168
Jakrawatana, N. , et al. ( 2016) . Material flow management and cleaner production of cassava
processing for future food, feed and fuel in Thailand. Journal of Cleaner Production,
Vol134, Part B, 633-641.
Poonpolsuba, S. , Jakrawatana, N. , Pattarapremcharoena, M. , Setthapuna, W. ( 2017) . Carbon
Footprint Reduction from Bangkok Urban Home Vegetable Garden. International Journal
of Renewable Energy, Vol 12 No2: 75-86.
Jakrawatana, N. , Moore, S. , MacGill, I. ( 2009) . Economic assessment of regional bioenergy
systems in Australia: a flow analysis application. International Journal of Environment
and pollution, Special Issue on The Viability of Renewable Energies: Regional
Considerations 39: 61-73.
Jakrawatana, N., Moore, S., Lim, S. and MacGill, I. (2010). Spatial-Temporal Enhancements of
Material Flux Analysis Methods, with Application to Cadmium Management in an Agricultural
Region in Australia. Clean Technology and Environmental Policy, 12(4), pp 389-400.
DOI 10.1007/s10098-009-0226-3
สุรียา สมุทรจักร และ ณภัทร จักรวัฒนา. (2559). การประเมินประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าจาก
ชีว มวลเหลือทิ้งด้ว ยเตาแก๊ ส ซิไ ฟเออร์ แบบก๊าซไหลลง. การประชุม วิชาการสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติครั้งที่ 15, วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพ, ประเทศไทย.
โกสิ ท ธิ์ อติ เ ปรมิ น ทร์ และ ณภั ท ร จั ก รวั ฒ นา. (2558). คาร์ บ อนฟุ ต ฟริ้ นท์ จ ากการใช้ ไ ฟฟ้ าของ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา. การประชุ ม วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 14, วั น ที่ 27-29
พฤษภาคม 2558, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, เชียงใหม่, ประเทศไทย.
ศุภชัย เงินชุ่ม, ณภัทร จักรวัฒนา และ นพรัตน์ เกตุขาว. (2558). การพัฒนาระบบผลิตเชื้อเพลิงแท่ง
จากขยะขนาดเล็กสาหรับชุมชน. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14, วันที่ 27-29
พฤษภาคม 2558,โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, เชียงใหม่, ประเทศไทย.

130
Jakrawatana, N. (2014). Material Flow Cost Accounting of Cassava Processing: The Comparison of
food and Fuel Production. 4th International Conference on Green and Sustainable
Innovation (ICGSI), 22-24 May & 25-27 May, 2014, Pattaya, Thailand
ณภั ท ร จั ก รวั ฒ นา. (2557). การประเมิ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข องเทศบาลเกาะคา. การประชุ ม
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26-28 มีนาคม. 57, โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ,
ประเทศไทย.
นริศรา เรือนแปง และ ณภัทร จักรวัฒนา. (2557). การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของข้าวโพดใน
น้าเกลือบรรจุกระป๋อง. การประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั่งที่ 13, 26-28 มีนาคม. 2557,
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.
สุบรรณ์ ฟูวรรณ และ ณภัทร จักรวัฒนา. (2555). การวิเคราะห์หาแนวทางการกาจัดขยะอย่างยั่งยืน
ของเทศบาลตาบลป่าซางโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ. การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 21-23 มีนาคม
2555, โรงแรมโพธิ์วลด รีสอร์ท แอนด์ สปา, เชียงราย, ประเทศไทย.
อิทธิฤทธิ์ มูลเมือง และ ณภัทร จักรวัฒนา. (2555). การวิเคราะห์การไหลของคาร์บอนและฟอสฟอรัส
ในระบบผลิตข้าวลุ่มน้ากว๊านพะเยา. การประชุมวิ ชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11,
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 21-23 มีนาคม 2555, โรงแรมโพธิ์วลด รีสอร์ท
แอนด์ สปา, เชียงราย, ประเทศไทย.
ศักรินทร์ กอขันธ์ และ ณภัทร จักรวัฒนา. (2555). การศึกษาศักยภาพพลังงานจากชีวมวลเหลือทิ้งใน
จังหวัดลาปาง. พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1, วันที่ 12-13 มกราคม 2555, พะเยา, ประเทศไทย.
สุบรรณ์ ฟูวรรณ และ ณภัทร จักรวัฒนา. (2555). การวิเคราะห์การไหลของวัสดุในกระบวนการกาจัด
ขยะของเทศบาลตาบลแม่จัน จ.เชียงราย. พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1, วันที่ 12-13 มกราคม 2555,
พะเยา, ประเทศไทย.
อิทธิฤทธิ์ มูลเมือง และ ณภัทร จักรวัฒนา. (2555), การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบผลิตข้าวลุ่มน้า
กว๊านพะเยา. พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1, วันที่ 12-13 มกราคม 2555, พะเยา, ประเทศไทย.
จันทร์จริ า ช่ออังชัญ และ ณภัทร จักรวัฒนา. (2555). การวิเคราะห์การไหลของฟอสฟอรัสในระบบนา
ข้าว: กรณีศึกษานาข้าวริมกว๊านพะเยา. พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1, วันที่ 12-13 มกราคม 2555,
พะเยา, ประเทศไทย.
Jakrawatana, N. , Nathiya Kreetachat, Somanat Somprasert, Sittichai Pimonsree, Sukthai
Pongpattansiri, Rattapoom Promna, Sumol Nilratnisakorn, Anusorn Boonpoke, and Santiwat
Pithakpol. ( 2011) . Development of Water Pollution Source Database Around Westside of

131
Phayao Lake. Proceedings of the 10th National Environmental Conference, March
23-25, 2011, BP samila Beach Hotel & Resort, Songkla, Thailand.
Jakrawatana, N., Nilratnisakorn, S. (2010). Possible effects of application of rice husk ash to soil in
Thailand. SAME2- PU, Conference 2010, Phayao University, 25 August 2010, Phayao,
Thailand.
Jakrawatana, N. , Rasdusdee, P. ( 2010) . Social barrier for biomass power plant in Thailand and
Recommendations from lessons learned. SAME2- PU, Conference 2010, Phayao
University, 25 August 2010, Phayao, Thailand.
Nilratnisakorn, S., Jakrawatana, N. (2010). Health Risk Assessment of Air Emission from Biomass
Power Plants in Thailand. GMSTEC 2010: International Conference for a Sustainable
Greater Mekong Subregion, 26-27 August 201, Bangkok, Thailand.
Jakrawatana, N., Ittirit, M. ( 2010) . Potential of carbon sequestration in biochar from pyrolysis of
agriculture biomass residue in Thailand. The First Climate Thailand Conference 2010:
National Risks and Opportunities in Global Climate Changes, 19- 21 April 2010,
Thailand.
Jakrawatana, N., Lawanaskol, S. (2009). Life Cycle Greenhouse Gas Balance of Small Bioenergy
System Using Biomass Residue in Thailand. International Conference on Green and
Sustainable Innovation 2009, December 2-4, 2009, Chiang Rai, Thailand.
Jakrawatana, N., Suwannoppadol, S., Moore, S.,and MacGill, I. (2007). Integrated Planning Tool
for Optimising Bioenergy Production from Regional Biomass Waste and Its Application in the
Murrumbidgee Irrigation Area, Australia. International Bioenergy Conference, 3- 6
September, Jyvaskyla, Finland.
Jakrawatana, N., Moore, S.,and MacGill, I. (2007). A Decision Support Tool for Regional Biomass
Waste Management and its Application in Regional Australia. ISWA World Congress, 2427 September, Amsterdam, The Netherlands.
ผลงานวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
โครงการ ระบบสนับ สนุนการตัด สินใจแบบบูร ณาการเพื่อการลดก๊ า ซเรือ นกระจก และเพิ่ ม การ
หมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารพืชในพืน้ ที่การเกษตรในภาคเหนือตอนบน (2554): สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

132
โครงการ การศึกษาสมดุลคาร์บอนในพืน้ ที่นาข้าวและหาแนวทางการปรับปรุงการจัดการการเกษตรและ
ชี วมวลเพื่ อลดก๊ าซเรื อนกระจกและเพิ่ มคาร์ บอนอิ นทรี ย์ ใ นดิ นในภาคเหนื อตอนบน (2554):
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โครงการ Micro Solid Waste Gasification Systems for Thailand (2557): Office of Naval Research
Global (ONRG), USA
โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักผักตบชวาร่วมกับมูลสัตว์ (2555): สานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
โครงการสถานี ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ในหน่ ว ยงานราชการ (Campus Power) PV 500 kW มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
(2558): กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โครงการ Smart Grid System Model for Smart Solar and Biomass Eco-town (2558): Office of Naval
Research Global (ONRG), USA
โครงการ การพัฒนาแบบจาลองการจัดการมลพิษจากการเกษตรด้านธาตุอาหารพืชในลุ่มน้ากว๊าน
พะเยา (2558): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ Strategic environmental assessment of Thai AEDP biofuel target on land use change: using
material flow and land use change analysis in cassava supply chain (2557): สวทช. FFCC
research network
โครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทานของอาหารสัตว์ของประเทศ
ไทยโดยวิธีการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจ (2557): สวทช.
โครงการ การพัฒนาระบบผลิตแท่งเชื้อเพลิงขยะผสมชีวมวลและระบบผลิตไฟฟ้าจากแก๊สซิฟิเคชั่น
ขนาด 20 กิโลวัตต์ (2558): สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พวอ.
โครงการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ากว๊านพะเยา
(2559): สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Area base

133
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ
Assistant Professor Natiya Kreetachart, D.Eng.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

เนทิยา กรีธาชาติ
36399001XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
nathiyat@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิชาการ:
สันติพันธ์ เฉียบแหลม ต่อพงศ์ กรีธาชาติและ เนทิยา กรีธาชาติ . (2560). ประสิทธิภาพการบาบัด
ฮอร์ โ มน 17 แอลฟา-เมทิ ล เทสโทสเตอโรนในน้ าเสี ย ด้ ว ยกระบวนการออกซิ เ ดชั น ขั้ น สู ง .
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16, สมาคมวิศวกรรม
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศไทย, 17-18 พฤษภาคม 2560, โรงแรมทวิ น ทาวเวอร์ กรุ ง เทพ,
ประเทศไทย.

134
Siriporn Sripiboon, Kowit Suwannahong, Torpong Kreetachat and Nathiya Kreetachat. ( 2 0 1 6) .
Adsorption of Cadmium and Lead ions from Aqueous Solutions using Natural Zeolites,
Advanced in Environmental Biology, Vol.10(5), 32-38.
ศุภฤกษ์ ขาวแดง และ เนทิยา กรีธาชาติ. (2559). ศักยภาพของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมมูลฝอย
พลาสติ ก ส าหรั บ เตาแก๊ ส ซิ ไ ฟเออร์ . เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ ครั้งที่ 15, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 11-13 พฤษภาคม 2559,
โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ, ประเทศไทย.
วีระวัฒน์ เมืองคา และ เนทิยา กรีธาชาติ. (2558). ศักยภาพของกากไขมันปลาจากถังดักไขมันในการ
ผลิตไบโอดีเ ซล. เอกสารประกอบการประชุม วิชาการสิ่งแวดล้ อ มแห่งชาติ ครั้งที่ 14,
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 27-29 พฤษภาคม 2558, โรงแรมโลตัส ปาง
สวนแกว เชียงใหม่, ประเทศไทย.
Kreetachat, N. and Thukthuang, T. (2014). Influence of Disinfectants on Microbial Diversity and
Efficiency of Activated Sludge Processes, Proceedings of 2 0 1 4 4 th International
Conference on Environment and BioScience ( ICEBS 2 0 1 4 ) . October 8 - 9 , 2 0 1 4 ,
Gyeongsang National University, Jinju, South Korea.
โสรยา สีธิ, ต่อพงศ์ กรีธาชาติ และ เนทิยา กรีธาชาติ. (2557). การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริย า
ออกซิเดชันทางชีวเคมีด้วยวิธีจลนศาสตร์เคมีของน้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย, 26-28 มีนาคม 2557, โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพ, ประเทศไทย.
Nathiya Kreetachat. (2013). Site Selection of Municipal Solid Waste Landfill for Phayao, Thailand
using Geographic Information System and Multi- Criteria Evaluation. Proceedings of The
5 th Walailak Research National Conference, 1 - 2 August 2 0 1 3 , Walailak University,
Nakorn Si Thammarat, Thailand.
ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ ก และ เนทิย า กรีธ าชาติ . (2556), การศึก ษาแนวทางการจั ดการมูล ฝอยใน
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยหลักการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (MFA), เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ
ไทย, 27-29 มีนาคม 2556, ขอนแก่น, ประเทศไทย.
สุรีพร ช่างทองเก่ง และ เนทิยา กรีธาชาติ. (2555). การบาบัดขั้นต้นสาหรับน้าทิ้งจากอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชัน : น้าเสียกรดน้าส้ม. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

135
แห่งประเทศไทย, 21-23 มีนาคม 2555, โรงแรมโพธิ์วลด รีสอร์ท แอนด์ สปา, เชีย งราย,
ประเทศไทย.
ทิพวรรณ ทักท้วง, ต่อพงศ์ กรีธาชาติ และ เนทิยา กรีธาชาติ. (2555). ผลของกลุ่มจุลินทรีย์ในระบบ
ตะกอนเร่งต่อประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียโรงพยาบาล. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2123 มีนาคม 2555, โรงแรมโพธิ์วลด รีสอร์ท แอนด์ สปา, เชียงราย, ประเทศไทย.
ผลงานวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ
โครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลขยะชุมชนและชีวมวลเพื่อการวางแผนส่งเสริมพลังงานทดแทนจากขยะ
และชีวมวลของจังหวัดพะเยา (2555): สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
โครงการ แหล่งที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับศูนย์จัดการขยะและโรงไฟฟ้าชีวมวลของจังหวัดพะเยา โดยใช้
ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ (2555): ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน กระทรวง
พลังงาน
โครงการ การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบรวมกลุ่ม (Cluster) ของจังหวัดพะเยา โดย
เน้นการแปรรู ปขยะไปเป็นพลังงาน (2556): สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
โครงการการใช้หลักการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (MFA) เพื่อการวางแผนบริหารจัดการขยะชุมชน
ของจังหวัดพะเยา (2557): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ การบ าบัดขั้นต้นสารฆ่าเชื้อในน้าเสียโรงพยาบาลด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสู ง (2559):
งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ ศั ก ยภาพของแท่ ง เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลในการผลิ ต ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง และพลั ง งานไฟฟ้ า ด้ ว ย
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชันแบบอากาศไหลลง (2559): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ การเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานสับปะรดกระป๋องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2559): สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

136
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก
Assistant Professor Anusorn Bunpok, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

อนุสรณ์ บุญปก
33416008XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
iamanusorn@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2548
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2542
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานวิชาการ:
Boonpoke A., Chiarakorn S., Laosiripojana N., and Chidthaisong A., 2016. Enhancement of Carbon
Dioxide Capture by Amine-Modified Rice Husk Mesoporous Material. Environmental Progress
and Sustainable Energy, 35(6), 1716–1723.
Boonpoke A. (2015). Study on Preparation of Water Hyacinth-Based Activated Carbon for Pulp and
Paper Wastewater Treatment. Journal of Environmental Biology, 36(5), 1143-1148.
Boonpoke A., Chiarakorn S., Laosiripojana N., Towprayoon S., and Chidthaisong A. (2012). Investigation
of CO2 Adsorption by Bagasse-based Activated Carbon. Korean J. Chem. Eng., 29(1), 89-94.

137
Boonpoke A., Chiarakorn S., Laosiripojana N., Towprayoon S., and Chidthaisong A. (2011). Synthesis
of Activated Carbon and MCM-41 from Bagasse and Rice Husk and their Carbon Dioxide
Adsorption Capacity. Journal of Sustainable Energy and Environment, (2)2, p.81-77.
Yuttapong Panmanee, Chutima Jaipet, and Anusorn Boonpoke. (2013). Greenhouse Gas Emission
from Road Transportation Sector: A case study of Transportation Cooperative Service.
Naresuan Phayao Journal, (3)6, 231-236.
N. Thongpraphai, A. Boonpoke. ( 2015) . Colour and Curcuminoids Removal from Turmeric
Wastewater Using Activated Carbon Adsorption. ICEET 2015: International Conference
on Environmental Engineering and Technology, London, United Kingdom.
Boonpoke A., R. Phetwich, and W. Anukulreangkitt. (2014). Activated Carbon Production from Palm
Oil Meal using Zinc Chloride Activation. International Conference on Environment and
BioScience, Korea.
Thongking J. and A. Boonpoke. ( 2015) . Carbon Footprint of School of Engineering, University of
Phayao. The 14th National Environmental Conference, Environmental Engineering
Association of Thailand (EEAT), Chiang Mai, Thailand.
Sriburee J. and A. Boonpoke. ( 2015) . Greenhouse Gas Emission from Road Material and
Construction. The 14th National Environmental Conference, Environmental Engineering
Association of Thailand (EEAT), Chiang Mai, Thailand.
Changtong K. , and A. Boonpoke. ( 2014) . Carbon Footprint Assessment of Social Security Office
Lampang Province. The 13th National Environmental Conference, Environmental
Engineering Association of Thailand (EEAT), Bangkok, Thailand.
Plermkamon V., S. Wongsasri, and A. Boonpoke. (2014). Runoff Assessment of Yom and Nan Basin
Using SWAT Model. The 13th National Environmental Conference, Environmental
Engineering Association of Thailand (EEAT), Bangkok, Thailand.
Boonpoke A. , and C. Jaiphet. ( 2013) . Water Hyacinth- Based Activated Carbon Synthesis using
Chemical Activation Method. The 12th National Environmental Conference,
Environmental Engineering Association of Thailand (EEAT), Khon Kaen, Thailand.
Chumpukul C., and A. Boonpoke. (2012). Assessment of Carbon Sequestration of Teak Plantations
in Phayao Province. The 11th National Environmental Conference, Environmental
Engineering Association of Thailand (EEAT), Chiang Rai, Thailand.

138
Srithi S. , and A. Boonpoke. ( 2012) . Relationship between Working Practice and Cholinesterase
Enzyme Level in Blood of Tea Harvester. The 11th National Environmental Conference,
Environmental Engineering Association of Thailand (EEAT), Chiang Rai, Thailand.
ผลงานวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก
โครงการอิ ท ธิ พ ลของการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ดิ นต่ อ ปริ ม าณน้าท่ า ในลุ่ม น้ ายมตอนบน (2559):
งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ Biogeochemistry of CH4 Production and Emission in Kwan Phayao: ทุนพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่,
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย
พะเยา

139
ประวัติ
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
Suksit Imman, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
34611000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
suksit016i@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานวิชาการ:
Saksit Imman, Navadol Laosiripojana and Verawat Champreda. (2017). Effects of Liquid Hot Water
Pretreatment on Enzymatic Hydrolysis and Physicochemical Changes of Corncobs. Appl.
Biochem. Biotechnol. Vo.184, 432-443.
Saksit Imman, Jantima Arnthong, Vorakan Burapatana, Navadol Laosiripojana, Verawat
Champreda. (2014). Effects of Acid and Alkaline Promoters on Liquid Hot Water Pretreatment
of Rice Straw. Bioresour. Technol, Vol.171, 29-32.

140
Saksit Imman, Jantima Arnthong, Vorakan Burapatana, Navadol Laosiripojana, Verawat
Champreda. ( 2014) . Fractionation of Rice Straw by a Single- step Solvothermal Process:
Effects of Solvents, Acid, and Microwave Treatment. Renew. Energ, Vol.83, 663-673.
Saksit Imman, Jantima Arnthong, Vorakan Burapatana, Verawat Champreda, Navadol
Laosiripojana. (2014). Influence of Alkaline Catalyst Addition on Compressed Liquid Hot Water
Pretreatment of Rice Straw. Chem. Eng. J, Vol.278, 85-91.
Saksit Imman, Jantima Arnthong, Vorakan Burapatana, Navadol Laosiripojana, Verawat
Champreda. (2013). Autohydrolysis of Tropical Agricultural Residues by Compressed Liquid
Hot Water Pretreatment. Appl. Biochem. Biotechnol, Vol.170, 1982-1995.
Saksit Imman, Jantima Arnthong, Navadol Laosiripojana, Verawat Champreda. (2012). Liquid Hot
Water Pretreatment of Rice Straw for Enzymatic Hydrolysis. 4th International Conference
on Sustainable Energy and Environment (SEE 2011), pp.106-111.
ผลงานวิจัย: ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
โครงการ แนวทางการกาจัดลิกนินจากของเหลวดาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษด้วย
กระบวนการตกตะกอนเคมี (2015): Higher Education Research Promotion Scholarship (HERP)
under the Office of the Higher Education Commission.
โครงการปรับปรุงถังปรับสภาพและการลด TDS ระบบบาบัดน้าเสียโรงงาน PW FOODS (2016) ภายใต้
โครงการส่งเริมให้บุค ลากรในสภาบันอุดมศึก ษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไ ขปัญ หาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิ ต ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม (Talent Mobility) ของส านั ก งงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โครงการการพัฒนาตู้อบลมร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่น้ามันออกจากผลิตภัณฑ์กล้วยเบรก
แตกของห้างหุ้นส่วนจากัด เจเอ็น ฟรุต สแนค (2016) ทุนสนับสนุนจาก สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

141
ประวัติ
ดร.สิทธิชัย พิมลศรี
Sittichai Pimolsri, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ดร.สิทธิชัย พิมลศรี
37301006XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
sittichai007@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2537
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ:
Prueksakorn Kritana, Manosuwan Nannaphat, Suansawan Punnakan, Phimphisarn Phankaseam,
Vongruang Patipat and Pimonsree Sittichai. ( 2017) . Atmospheric Emissions from Road
Transportation in Phayao Province. The 5th International Conference on Environmental
Research and Technology (ICERT 2017), 23rd to 25th August 2017.
Vongruang, P., Wongwises, P. and Pimonsree, S. (2017). Assessment of Fire Emission Inventories
for Simulating Particulate Matter in Upper Southeast Asia using WRF-CMAQ. Atmospheric
Pollution Research, 8, (5), 921-929. (Impact factor 1.637)

142
ผกาวรรณ รัตน์น้าหิน, ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง และ สิทธิชัย พิมลศรี. (2559). ผลของ Cumulus Scheme ใน
การจาลองฝนตกหนักที่ความละเอียดสูงในพื้นที่ภูเขาเขตภาคเหนือประเทศไทย. การประชุม
วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 15, สมาคมวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศไทย,
กรุงเทพฯ, วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559.
จิรพร ละม้าย, ปฎิพัทธ์ วงค์เรือง และ สิทธิชัย พิมลศรี. (2559). ผลของ Land Surface Scheme ใน
การจ าลองปริ ม าณน้ าฝนพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทยด้ ว ยแบบจ าลอง WRF.
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 30 ฉบับที่ 2, หน้าที่ 57-66.
Sittichai Pimonsree, Phakawan Ratnamhin, Patipat Vongruang and Suluk Sumitsawan. ( 2016) .
Impacts of Cumulus Convective Parameterization Schemes on Precipitation at Gray- Zone
Resolutions: A Case Study over Complex Terrain in upper Northern Thailand. International
Journal of Environmental Science and Development, Vol. 7, No. 5, May 2016, pp.
359-362.
ภูมิเมษฐ์ เมืองใจ, ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ และ สิทธิชัย พิมลศรี. (2557). การวิเคราะห์กลุ่มความเข้มข้น
PM10 ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 28 ฉบับที่
2-3, 53-65.
ผกาวรรณ รัตน์น้าหิน, ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง และ สิทธิชัย พิมลศรี . (2557). การศึกษาผลของตัวแปร
เสริมเมฆพาความร้อนในการจาลองฝนในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ด้ว ยแบบจาลอง WRF. การประชุม วิชาการสิ่งแวดล้ อ มแห่ง ชาติ ครั้ งที่ 13,
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, วันที่ 26-28 มีนาคม 2557.
ปฏิพั ท ธ์ วงค์เ รือง และ สิทธิชัย พิม ลศรี . (2556). แหล่งก าเนิดมลพิษ อากาศจากการเผาในพื้นที่
การเกษตรเขตภาคเหนือประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 ด้วยข้อมูล MODIS. การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, ขอนแก่น, วันที่
27-29 มีนาคม 2556.
สิทธิชัย พิมลศรี, ภูมเิ มษฐ์ เมืองใจ, สมควร ต้นจาน, ปฎิพัทธ์ วงค์เรือง และ วัลลีย์ นวนมุสิก. (2556),
การศึก ษาตัว แปรเสริมส าหรับ เมฆพาความร้อ นในการจ าลองฝนด้วยแบบจาลอง WRF ใน
จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย, พะเยา, วันที่ 17-18 มกราคม 2556
ศิริลักษณ์ พิมมะสาร นครินทร์ ชัยแก้ว และ สิทธิชัย พิมลศรี. (2556). การประมาณค่าการปล่อย
ก๊าซมีเทนจากนาข้าวในจังหวัดพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –
สิงหาคม 2556, หน้าที่ 116-127.

143
เอกวัฒน์ ญาณะวงษา และ สิทธิชัย พิมลศรี. (2556). คุณลักษณะของปริมาณฝนในจังหวัดพะเยา.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2556, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย, เชียงใหม่, วันที่ 31 พฤษภาคม 2556.
ผลงานวิจัย: ดร.สิทธิชัย พิมลศรี
โครงการ การจัดการปัญหาหมอกควันในจังหวัดพะเยา: ผลกระทบของแหล่งกาเนิดในภูมิภาค และการ
ควบคุม(2559): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าในลุ่มน้า
ยม: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนด้วยแบบจาลอง WRF (2559): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ ความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตอันใกล้
ของประเทศไทย (2559): สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โครงการ การศึกษาสภาพอุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนเขตภาคเหนือประเทศ
ไทยด้วยแบบจาลอง WRF (2560): งบประมาณแผ่นดิน

144
ประวัติ
ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น
Supreeda Homklin, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

สุปรีดา หอมกลิ่น
35507000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
oilree@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2548
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2546
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) เกียรตินยิ มอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ:
Wongchai P., Pholurng S., Kamyoo K. and Homklin S. (2016). Factors Affecting on Treatment of
17 Alpha- Methyltestosterone in Aqueous Solutions by Photolysis Process. ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 15, สมาคมวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศไทย,
Bangkok, Thailand, May 11-13, 2016.
Koksatan S. , Thananchai N. , Inthajant A. and Homklin S. ( 2015) . Factors affecting on stability of
17alpha-methyltestosterone in aqueous solutions. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

145
ครั้งที่ 14, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, Chiangmai, Thailand, May 27-29,
2015.
Homklin S., Nittayathareekul J., and Wongpornchai S. ( 2012) . Analysis of volatile components of
Khao Dawk Mali 105 grains by GCxGC-TOFMS. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2,
Bangkok, Thailand, December 21-23, 2012.
Homklin S., Ong S.K., and Limpiyakorn T. (2012). Degradation of 17α-methyltestosterone by
Rhodococcus sp. and Nocardioides sp. isolated from a masculinizing pond of Nile tilapia fry.
Journal of Hazardous Materials. Vol.221-222, 35 – 44.
ผลงานวิจัย: ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น
โครงการ การกาจัดฮอร์โมน 17alpha-methyltestosterone ที่ตกค้างในน้าจากการแปลงเพศปลา ด้วย
กระบวนการโฟโตเฟนตัน (2559): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ากว๊านพะเยา
(2559): สกว. Area base

146
ประวัติ
ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
Sulak Sumitsawan, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
35099011XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
sulak.sumit@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
The University of Texas at Alington, United States
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2541
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ:
ชัยวัฒน์ นวลจันทร์, โกวิท สุวรรณหงส์ และสุลักษณ์ สุมิตสวรรค์. (2560). การบาบัดจุลินทรีย์บ น
พื้ น ผิ ว ด้ ว ยกระบวนการโฟโตแคตาไลติ ก ออกซิ เ ดชั่ น . การประชุ ม วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติครั้งที่ 16, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพ. ประเทศไทย.
Ganoksin Yasueb and Sulak Sumitsawan. ( 2017) . Photocatalytic Oxidation by Titanium Dioxide
Doped Nitrogen under UV Light and LED Light. 6th International Conference on
Environmental Engineering, Science and Management. Bangkok, Thailand.

147
Sulak Sumitsawan, Klanarong Intawong and Kowit Suwannahong. (2015). Degradation of Gaseous
Toluene by Noble Metal Impregnated TiO2/ LDPE Film. Air & Waste Management
Association's 2015 Annual Conference & Exhibition Technical Program, Charlotte,
North Carolina, USA, June 2015.
Sulak Sumitsawan, Klanarong Intawong and Kowit Suwannahong. ( 2015) . The Photocatalytic
Oxidation of Toluene Using TiO2/LDPE composite film. International Conference on Future
Environment and Energy-ICFEE 2015, Taipei, Taiwan, January 2015.
Sittichai Pimonsri, Patipat Vongruang, Pakawan Ratnamhin and Sulak Sumitsawan. (2014). Impact
of Cumulus Convective at Grey- Zone Resolution: A Case Study over Complex Terrain in
Upper Northern Thailand. 4th Conference on Environmental and Bioscience, Jeju,
Korea, October 2014.
Annaprabha Athappan, Sulak Sumitsawan, Roja Haritha Gangupomu, Ketwalee Kositkanawuth,
Parthen Parikh, Benjamin Afotey, Neelesh Sule, Sahithi Raj Kalidindi, Melanie L. Sattler,and
Yvette Pearson Weatherton. (2014). Emissions of Volatile Organic Compounds from Surface
Coating Facilities. 107th Annual Conference of the Air & Waste Management
Association, Los Angeles, Californiia, June 2014.
Annabrabha Athappan, Sulak Sumitsawan, Roja Haritha Gangupomu, Ketwalee Kositkanawuth,
Parthen Parikh, Benjamin Afotey, Neelesh Sule, Sahithi Raj Kalidindi, Melanie L. Sattler, and
Yvette Pearson Weatherton. ( 2013) . Volatile Organic Compound Emissions from Surface
Coating Facilities: Characterization of Facilities, Estimation of Emission Rates, and Dispersion
Modeling of Off-Site Impacts. Journal of Environmental Protection, 8( 8A1) :123-141. ,
August 2013.
ผลงานวิจัย: ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
โครงการ Removal of BTEX from air stream using novel catalyst, hydrophobic fluorinated TiO2, under
visible light photocatalysis : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

148
ประวัติ
ดร.โสมนัส สมประเสริฐ
Sommanus Sompraseart, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

โสมนัส สมประเสริฐ
35014005XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
ssomanatt@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2540
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ:
วิภาดา วงค์เรือนแก้ว และ โสมนัส สมประเสริฐ. (2559). ประสิทธิภาพการกาจัดไนโตรเจนของระบบ
บึ ง ประดิ ษ ฐ์ แ บบลอยน้ า ส าหรั บ บ าบั ด น้ า เสี ย จากการเลี้ ย งปลาดุ ก . วารสารวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมไทย, 30(3), 75-83.
เมษามาศ ไชยรุ่งเรือง และ โสมนัส สมประเสริฐ . (2559). ผลของแสงต่อประสิทธิภาพการบ าบัด
แอมโมเนียไนโตรเจนโดยระบบฟิล์มชีวภาพชนิดสาหร่าย. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 15, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, วันที่ 11-13 พฤษภาคม
2559, โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ, ประเทศไทย.

149
โสมนัส สมประเสริฐ, สุพรรณิการ์ ใบพร้าว, จาริกา ผัดอิน, ลิขติ ชานาญ และ ปรีชา มติกูล. (2558).
การประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นในการบาบัดน้าเสียชุมชนด้วยระบบบาบัดแบบไหลนอง. วารสาร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, 30(1), 19-27.
โสมนั ส สมประเสริ ฐ , สุ ม ล นิ ล รั ต น์ นิ ศ ากร, ภั ท ร์ ธี ร า สารประ และ สุ พ รรษา โปด า. (2558).
ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ที่ใช้พืชท้องถิ่นเพื่อบาบัดน้าเสียความเป็นกรดสูง. วารสาร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, 30(1), 49-57.
จารุนันท์ มนัส สา, โสมนั ส สมประเสริ ฐ , จิราวรรณ บุญ เรือนยา และ ลัก ษมี เรือนมูล. (2558).
ประสิทธิภาพของระบบบึงประดิษฐ์ที่ปลูกหญ้าแฝก. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้ ง ที่ 14, สมาคมวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศไทย, วั น ที่ 27-29 พฤษภาคม 2558
โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่, ประเทศไทย.
จารุนันท์ มนัสสา, โสมนัส สมประเสริฐ, จิราวรรณ บุญเรือนยา และ ลักษมี เรือนมูล. (2557). ผลของ
วิธีการเก็บเกี่ยวกกลังกา (Cyperus flabelliformis) ต่อประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสียในระบบบึง
ประดิษฐ์. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย, วันที่ 26-28 มีนาคม 2557, โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ, ประเทศไทย.
โสมนัส สมประเสริฐ, สุมล นิลรัตน์นศิ ากร และ จารุนันท์ มนัสสา. (2557). การคัดเลือกพืชถิ่นในพื้นที่
ลุ่มน้าแม่ตาในการบาบัดน้าเสีย. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, สมาคม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, วันที่ 26-28 มีนาคม 2557, โรงแรมทวินทาวเวอร์
กรุงเทพ, ประเทศไทย.
โสมนัส สมประเสริฐ และ จักรกฤษณ์ ชัยว่อง. (2556). การเพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดเหล็กในน้าใต้
ดิ น โดยใช้ พื ช . การประชุ ม วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 12, สมาคมวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 27-29 มีนาคม 2556. โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด
จังหวัดขอนแก่น.
นิกร เทศกุล และ โสมนัส สมประเสริฐ. (2556). ผลของขนาดตัวกลางหินปูนต่อความสามารถในการ
เพิ่มพีเอชน้าเสียจากบ่อเหมืองถ่านหิน. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12,
สมาคมวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศไทย, 27-29 มี น าคม 2556. โรงแรม พู ล แมน
ขอนแก่น ราชา ออร์คดิ จังหวัดขอนแก่น.
ผลงานวิจัย: ดร.โสมนัส สมประเสริฐ
โครงการการศึก ษาความหลากหลายทางชี วภาพของพื ชคลุม ดินในพื้ นที่ มหาวิท ยาลัย พะเยาเพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในการบาบัดน้าเสียด้วยระบบไหลนองภายใต้แผนงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

150
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัย
พะเยา (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย) (2557): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาเพื่อนามาใชประโยชน์ในการบาบัดน้า
เสี ย ความเป็ น กรดและความเค็ ม สู ง ภายใต้ แ ผนงานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา
(หัวหน้าโครงการวิจัย) (2556): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมของพืชในพื้นที่ลุ่ มน้าแม่ตาเพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในการบาบัดน้าเสีย ภายใต้แผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี มหาวิทยาลัยพะเยา (หัวหน้า
โครงการวิจัยย่อย) (2555): งบประมาณแผ่นดิน

151
ประวัติ
ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง
Chaiwat Photong
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง
3669900XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3412
Email
chaiwat_z@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2537
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผลงานวิชาการ:
ชัย วั ฒน์ โพธิ์ทอง, สุ ธิ ด า ใจชื้น และวราพร ปัญ ญา. (2560). การก าจัดฟลูออไรด์ใ นน้าด้วยถ่าน
กระดู ก และอลู มิ น ากั ม มั น ต์ ใ นคอลั ม น์ ดู ด ซั บ แบบตั ว กลางอยู่ กั บ ที่ . การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0”,
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560. นครปฐม, ประเทศไทย. 25-29.
ชั ย วั ฒ น์ โพธิ์ ท อง, กฤษณา แก้ ว ยาใจ และณั ฐ ณิ ช า เมื อ งค า. (2560). แผนที่ ค วามเข้ ม ข้ น ของ
ฟลูออไรด์ในน้าบ่อตื้นและน้าประปาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16, วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพ, ประเทศไทย.
ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง และ ปาจรีย์ ทองสนิท. (2555). ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติ
ของอ้อย. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, 2555, 8-16.

152
ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, ปาจรีย์ ทองสนิท, ยุทธชัย อินทร์แผลง, อาการณ์ สาโรง และสิรศิ ุขต์ พรมประสิทธิ์.
(2555). การชะละลายของแคดเมียมออกจากดินที่บาบัดด้วยวิธีทางเคมี . การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11, วันที่ 21-23 มีนาคม 2555.
ปาจรีย์ ทองสนิท และ ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง. 2553. ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักใน
ดินบริเ วณรอบโรงไฟฟ้าแม่เ มาะ จังหวัดลาปาง, ส านัก งานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ
2553.
ผลงานวิจัย: อาจารย์ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง
โครงการ แผนที่สารสนเทศฟลูออไรด์ในน้าบริโภคของจังหวัดพะเยา (2560): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ากว๊านพะเยา
(2559): สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Area base
โครงการ การประยุกต์ใช้กระบวนการดูดซับเพื่อกาจัดฟลูออไรด์ออกจากน้าสาหรับพื้นที่ชนบท (2558):
งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ มลพิษอากาศจากการเผาอ้อย, (2554): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ลาปาง, สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2553): งบประมาณแผ่นดิน
โครงการ การชะละลายของแคดเมียมออกจากดินที่บาบัดด้วยวิธีทางเคมี (2552): งบประมาณแผ่นดิน

153

ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ประชาชน

วิชาการ

1

นายต่อพงศ์ กรีธาชาติ

36099001XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

2

นายณภัทร จักรวัฒนา

35201005XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี
Environmental Engineering

M.Eng.
วศ.บ.
3

นางเนทิยา กรีธาชาติ

36399001XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

นายอนุสรณ์ บุญปก

33416008XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

5*

นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน

34611000XXXXX

อาจารย์

6*

นายสิทธิชัย พิมลศรี

37301006XXXXX

อาจารย์

4*

วศ.ด.
วศ.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี

2560

2561

2562

2563

2564

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2542

180

180

180

180

180

Environmental Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2542

180

180

180

180

180

Energy Technology
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Technology
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเครื่องกล

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The University of New South Wales,
Australia
Environmental Engineering The University of New South Wales,
Australia
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550
2544
2542
2552
2545
2542

2558
2552
2549
2552
2543
2537
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ลาดับ
ที่
7

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง

นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น

ประชาชน
35507000XXXXX

วิชาการ
อาจารย์

8

นายสุลักษณ์ สุมิตสวรรค์

35099011XXXXX

อาจารย์

9*

นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 35014005XXXXX

อาจารย์

10*

นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง

อาจารย์

3669900XXXXX

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2555
180

2556
180

2557
180

2558
180

2559
180

การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2548
2546

Civil Engineering
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental
Technology
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมโยธา

The University of Texas at Arlington
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554
2544
2541
2551
2545
2540

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2542
2537

180

180

180

180

180

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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