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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

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 

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรปริญญาตรี  4 ป ี

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
  ไมม่ี 
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5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

          6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560  

 6.2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม

ครั้งที ่5/2559 วันที ่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 อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

   ครั้งที่ 5/2560 วันที่  16  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553  ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1   วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานควบคุมดูแลระบบผลิตน้ าสะอาดและบ าบัดมลพิษต่างๆ 

 8.2   วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนและก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และองค์กรท้องถิ่น สถาบันการศกึษา และหนว่ยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 8.3   ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา

ออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม 

 8.4   วิศวกรควบคุมการสร้าง การผลิต การติดตั้ง ระบบจัดการทางสิ่งแวดล้อม และ   

อ านวยการใช ้การบ ารุงรักษาระบบทางสิ่งแวดล้อม 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นายอนุสรณ์ บุญปก 33416008xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2554 

2546 

2542 

2 นายศักดิ์สทิธ์ิ อิ่มแมน 34611000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

2552 

2549 

3 นายสิทธิชัย พมิลศรี 37301006xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

2543 

2537 

4 นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 35014005xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2551 

2545 

2540 

5 นายชัยวัฒน์ โพธ์ิทอง 36699002xxxxx อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2542 

2537 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา      

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากสภาพเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก แมม้ีการน าทุน 3 ด้านมา

พิจารณา (ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ) อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงของ

เศรษฐกิจโลกมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ASEAN+3 ASEAN+6 เป็นต้น สัดส่วนการส่งออกของไทยใน

โลกเพิ่มขึ้นเป็น 1.12% ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นใน

ประเทศไทย ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มลพิษน้ า มลพิษอากาศ มลพิษจาก

ขยะ สภาวะอากาศแปรปรวน แห้งแล้ง น้ าท่วม ส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ าโดยเฉพาะเศรษฐกิจการเกษตร 

ส่วนของราคาน้ ามันยังคงผันผวน ส่งผลให้มีการขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก ในการ

ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่สามารถน าองค์ความรู้มาบูรณาการ และ

ประยุกต์ใช้ในการวางแผน การจัดการ ดูแลและการป้องกันตลอดจนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

จากการพัฒนาโดยเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันได้น าประเด็น

ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลไกหนึ่งในการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและได้พยายามออก

กฎระเบียบ มาตรฐานและเครื่องมือในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นประเด็นแผนและยุทธศาสตร์ที่

น ามาพิจารณามีดังนี ้

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และฉบับที่ 12 ที่จะเริ่มใช้ในปี 

พ.ศ. 2560-2564 ที่ส่วนหนึ่งได้ก าหนดทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศอย่างเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมผ่าน 6 แนวทาง ประกอบด้วย การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อ

การเติบโตสีเขียว การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิต การลงทุน 

และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมอื

ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดา้นภัยพิบัติ  

ยุทธศาสตร์การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ก่อน-หลังปี ค.ศ. 2020   ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีการให้ความเห็นชอบแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 และได้ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการ

ด าเนนิงานและกรอบในการจัดตัง้งบประมาณรองรับ โดยพันธกิจเพื่อ  

 พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการรองรับและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมถึงการพัฒนาแบบปล่อยคารบ์อนต่ าอย่างยั่งยืน 
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 สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาประเทศ โดยผลักดันให้เกิด

การบูรณาการแนวทางและมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศในทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

 ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและสร้างกลไกให้เกิดการเติบโตแบบปล่อย

คารบ์อนต่ าอย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ เพื่อสร้างความพร้อม

ในการด าเนินมาตรการตามนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

แผนพัฒนาพลังงาน 5 แผนของกระทรวงพลังงาน ที่มีการบูรณาการแผนพัฒนาพลังงานทั้งหมด

เข้าด้วยกัน (Thailand Integrated Energy Blueprint) อันประกอบด้วย  

 แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า 2558  หรือ Power Development Plan 2015 ซึ่งจะมีการเพิ่มสัดส่วน

การใช้เชื้อเพลิงสะอาดในการผลิตไฟฟ้า อาทิเช่น เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

สะอาดเป็นร้อยละ 20-25 ของการผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ร้อยละ 

15-20 และการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ ร้อยละ 0-5  รวมถึงลดการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ

ธรรมชาติเหลอืเพียงร้อยละ 30-40 ของการผลิตไฟฟ้าภายในปี 2579)  

 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 หรือ Energy Efficiency Development Plan (EEDP) 

2015-2036: ได้ตั้งเป้าลด Energy Intensity ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 

2553 คิดเป็นปริมาณการลดการใช้พลังงานได้ 51,700 ktoe โดยตั้งเป้าหมายหลักในการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่กิจกรรมภาคขนส่ง)  

 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2558–2579 หรือ  Alternative Energy Development Plan 

(AEDP) 2015-2036: โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 30 ของการใช้

พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ ภายในปี 2579 โดยแบ่งเป็นการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบ

ไฟฟ้าร้อยละ 15-20 รูปแบบความรอ้นร้อยละ 30-35 และรูปแบบเชื้อเพลิง ร้อยละ 20-25)  

 Thailand Smart Grid Development Master Plan (พ.ศ. 2558-2579) 

 แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง หรือ Oil Plan 

อาทิเช่น ผลักดันการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล ตามศักยภาพการผลิตของประเทศ 

เพื่อลดปริมาณการใชน้้ ามันดิบ เป็นต้น  

 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 พิจารณาสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยจากการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 พ.ศ. 2555-2559 และฉบับที่  12 ที่ เริ่มใช้ในปี  

พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า 

สังคมไทยอ่อนแอเนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่นโครงสร้างไม่สมดุล ช่องว่างรายได้สูง ทรัพยากรเสื่อม
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โทรม ครอบครัวชุมชนอ่อนแอ กระแสวัตถุนิยม บริบทการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนกระทบต่อไทย จากปัจจัย

ดังกล่าวท าให้เกิด ความไม่สมดุลเชิงโครงสร้าง กระจายไม่ทั่วถึง มีความเหลื่อมล้ าและมีการพัฒนาแบบ

แยกส่วน ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบโครงสร้างทางสังคมให้แข็งแกร่งตั้งแต่ฐานราก โดยการสร้าง

เครือขา่ยการมสี่วนร่วมสร้างสรรค์ทางสังคมใหม้ีมากขึน้และมีมาตรการที่เสริมสร้างผลติภาพทุนทางสังคม 

และการวางแผนลงทุนทางสังคมอย่างเป็นระบบ รวมถึงก าหนดทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

สังคมของประเทศอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน 6 แนวทาง ประกอบด้วย การรักษาทุนทางธรรมชาติ

เพื่อการเติบโตสีเขียว การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิต การลงทุน 

และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือด้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการเพิ่มขดีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 เพื่อที่จะรับมือกับมาตรการด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคมดังที่กล่าวมาข้างต้น การ

วางแผนหลักสูตรจงึได้จัดท าขึ้นโดยพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และฉบับที่ 12 ที่จะเริ่มใช้ในปี 

พ.ศ. 2560-2564  แนวทางในการจัดการขอบเขตองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาจาก

ข้อแนะน า (Recommendation) และแนวทางที่น าเสนอในกรอบใหญ่ตามมาตรฐานสากลของสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ เช่น International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET) , Japanese Accreditation Board for Engineering Education ( JABEE) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่างประเทศร่วมกับการระดมความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆและจากสภาวิศวกร   

      หลักสูตรที่พัฒนาขึน้นีมุ้่งเน้นผลติทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ารองรับการท างานในหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางด้านวิศวกรรมและจัดการสิ่งแวดล้อมเชิง

ระบบแบบบูรณาการและรอบด้านและยังสามารถลดมลพิษตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงพัฒนาความรู้ด้านความ

เชื่อมโยงของการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาพลังงาน เพื่อให้เกิด

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การวางแผนหลักสูตรนี้ยังเป็นไปเพื่อการตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการผลิตบุคลากรเพื่อผลักดันให้

เกิดการสรา้งสังคมต้นแบบด้าน Green Society และ Low Carbon Society ในภูมิภาคตอนเหนือโดยผา่นการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ให้นิสิตมีความตระหนักในผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสังคม

และวัฒนธรรม เพื่อสามารถช่วยชี้แนะตลอดจนแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายและ

จรยิธรรมของวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมไทย 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการช่วย

แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งพันธกิจดังกล่าวได้แก่  

12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกในการท างานเพื่อสังคมและชุมชน 

12.2.2  พัฒนางานวิจัยเพื่อจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  

12.2.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของท้องถิ่น 

12.2.4 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบน  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  

Ready English  

3(2-2-5) 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล  

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

Health and Environmental Management  

3(2-2-5) 

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living 

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 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus ll 

3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus lll 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics l 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics ll 

4(3-3-8) 
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13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics l 

3(3-0-6) 

263211 ก าลังวัสดุ  

Strength of Materials 

3(3-0-6) 

263261 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

263272 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    

  ไม่ม ี

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
ไมม่ ี

 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

 

13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและ

พิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
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2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีค าสั่งจัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาอื่นที่

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อให้

บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และท าการติดตามผลการด าเนินการของแต่ละรายวิชาและน า

ผลการด าเนนิการมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังมี

หน้าที่ในการประสานกับนิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับของ

หลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคีุณภาพยิ่งขึน้ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 องค์ความรู้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ ช่วยให้

จัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ ท าให้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

1.2 ความส าคัญ   

 จากผลการเติบโตด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงจ านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มี

มลพิษและของเสีย เชน่ น้ าเสีย มลภาวะทางอากาศ ขยะและกากของเสียอันตราย เพิ่มปริมาณมากขึ้น และ

มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนาและมีเทคโนโลยีและบุคลากร

ด้านนี้อย่างจ ากัด  มีมหาวิทยาลัยไม่ถึงสิบแห่งที่มีหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากสถิติของสภาวิศวกร 

ในปี 2560 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีเพียง 

4,035 คน เพื่อบริการประชากรไทยกว่า 70 ล้านคน ดังนัน้การผลิตบัณฑติสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงมี

ความจ าเป็นมากในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมยังมีซับซ้อนในการก าจัดและ

จัดการมากขึ้น ต้องอาศัยความรู้หลายด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อการจัดการมลพิษอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ตอ้งคงไว้และมีการปรับปรุงใหท้ันสมัยเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติใน 3 ปริเขต ดังนี้ 

พุทธพิสัย (Cognitive Domain : Head)    

 มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครบทุกด้านเพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 สามารถประมวลความคิด วิเคราะห ์และสังเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ  

 เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นทางวิชาการ มีอุดมการณ์ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์อย่าง

ต่อเนือ่ง 

ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain : Hand) 

 สามารถประยุกต์ใชค้วามรูใ้นการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 มีทักษะการใชเ้ครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการท างานด้านสิ่งแวดล้อม 

 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถท างานเป็นทีม และบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม 
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จติพิสัย (Affective Domain : Heart) 

 เป็นผู้มจีรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีจิตส านึกในการท างานเพื่อสังคมและชุมชน 

 มีความรับผดิชอบ และมีวนิัย 

 เป็นผู้มทีัศนคตทิี่ดใีนการท างาน 

 มีความอุตสาหะ อดทนสามารถท างานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ

สถานการณส์ิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว  

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทั น ส มั ย  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน

งานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

และตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน โดยมีมาตรฐานใน

ระดับสากล หรือไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 

ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน 

สกอ. 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

โดย มีการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตร ทุก ๆ 5 ปี 

3. เ นื้ อหาของหลั กสู ต รต้ อ ง

สอดคล้องกับที่สภาวิศวกร

ก าหนด 

4. สร้างช่องทางในการส ารวจ

ความต้องการบัณฑิตจาก

ผูป้ระกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

5. ศึ ก ษ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

สถานการณท์างเศรษฐกิจและ

สังคม 

6. เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

7. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

2. รายงานผลการปรับปรุ ง

หลักสูตรในแตล่ะครัง้ที่มีการ

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. รายงานผลการประเมิน

ความพึ งพอใจ ในการ ใ ช้

บัณฑติของผู้ประกอบการ 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

8. สนับสนุนให้ อาจารย์มีโอกาส

หาประสบการณ์ทั้ งภายใน

และภายนอกประเทศ  

2. แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ

พ ร้ อ ม ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฏี แ ล ะ

ภาคปฏิบัติ 

1. พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้

เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.  

บูรณาการการจัดการเรียน

การสอน ในหลั กสู ต ร  กั บ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

บริการวิชาการ และการวิจัย  

2. จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิตฝึก

ทักษะและความช านาญใน

วิ ชาชีพอย่ าง เพี ยงพอและ

ต่อเนื่อง  

3. พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่

เ น้ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง 

บุคลากรในสถานประกอบการ 

1. มคอ .3 4 5 และ  6  ขอ ง

รายวิชาที่จัดให้มีการบูรณา

การ การเรียนการสอนใน

หลักสูตรกับกิจกรรมเสริม

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

ภาคปฏิบัติที่เน้นให้นิสิตฝึก

ทักษะและความช านาญใน

วิชาชีพอย่างเพียงพอและ

ต่อเนื่อง 

3. ร้อยละของสถานประกอบการ

ที่ เป็นแหล่งฝึกงานโดยให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอน 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการสอน

และสนับสนุนผูส้อนให้มีความรู้

และประสบการณ์เพียงพอเพื่อการ

พัฒนาประสิทธิภาพการสอน 

1. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้แสวงหา

ความรู้ หรือหาประสบการณ์

เพิ่ม เติม ทั้ ง ในด้านเนื้อหา

รายวิชา ทฤษฏี วิธีการสอน

และการประเมนิผล 

2. ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น

วิชาการให้ท าวิจัยและบริการ

วิชาการแก่องค์กรภายนอก

เพื่อบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

3. สนับสนุนบุคลากรให้มีการ

แ ล ก เ ป ลี่ ย น ทั ก ษ ะ  ผ่ า น

โครงการฝึกอบรม โครงการ

1. สัดส่วนเงินงบประมาณ

สนับสนุน 

2. จ านวนครั้งที่บุคลากรเข้า

อบรมที่เกีย่วข้องกับการ

พัฒนาด้านการเรียนการ

สอน  

3. จ านวนโครงการวิจัยและ

บริการวิชาการที่บูรณาการ 

4. เอกสาร มคอ. 3, 4, 5, 6 

และ 7 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

ศึกษาดูงาน เพื่อน ามาปรับใช้

กับการเรียนการสอนที่เน้น

การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างผู้ เรียนและ

ผูส้อน  

4. จัดท าระบบประเมินผลการ

สอนที่ เอื้ อต่อระบบ PDCA 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การสอนด้ ว ยตน เอ ง ขอ ง

ผูส้อน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

    เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

-ไม่ม-ี 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

-ไม่ม-ี 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

    2.2. 1  ส า เ ร็ จการศึกษา ไม่ ต่ าก ว่ า ระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลายตามหลั กสู ต ร ของ

กระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า 

 2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 2.3.1  พืน้ฐานด้านการค านวณและภาษาอังกฤษของนิสิต 

 2.3.2  ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรยีนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาดเป้าหมายของ

การศกึษา 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1  จัดโครงการสอนเสริมพื้นฐานด้านการค านวณ และภาษาอังกฤษ ในช่วงปรับพื้นฐาน

ก่อนเปิดภาคการศกึษา 
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 2.4.2  จัดปฐมนิ เทศนิสิตใหม่  และโครงการเตรียมความพร้อมเข้ าสู่ การ เรียนใน

ระดับอุดมศกึษา ในช่วงปรับพืน้ฐานก่อนเปิดภาคการศกึษา 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

825,000 

- 

 

990,000 

- 

 

1,100,000 

- 

 

1,188,000 

- 

 

1,188,000 

- 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

132,000 

115,500 

123,750 

103,125 

 

146,300 

110,000 

165,000 

146,740 

 

220,000 

151,500 

171,600 

187,000 

 

242,000 

154,000 

154,000 

110,000 

 

242,000 

154,000 

154,000 

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 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

*เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ มคอ.1  

พ.ศ.2553 

**ข้อบังคับ

สภาวิศวกร 

พ.ศ. 2554 

***ระเบียบ

คณะกรรมการ

สภาวิศวกร 

พ.ศ.2558 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมน่อ้ยกว่า 

30 หน่วยกิต 

  30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ   21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน่อ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 

  101 108 

1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน   49 52 

1.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 

 ไมน่อ้ยกว่า 18 

หนว่ยกิต 

21 

 

21 

 

1.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทาง

วศิวกรรม 

วชิาพื้นฐาน

ทางด้าน

วศิวกรรม

และวิชา

เฉพาะทาง

วศิวกรรม 

ไมน่อ้ยกว่า 

84 หนว่ยกิต 

ไมน่อ้ยกว่า 24 

หนว่ยกิต 

28 

 

31 

 

1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  52(6) 53 

1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

ไมน่อ้ยกว่า 24 

หนว่ยกิต 

43(6) 35 

1.2.2 กลุ่มวชิาบังคับเลอืก  - 6 

1.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

 9 12 

1.3 กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา  - - 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน่อ้ยกว่า 6 

หนว่ยกิต 

  6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ  - 137(6) 144 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

 ข้อบังคับสภาวศิวกร วา่ด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรอืวุฒบัิตร ในการประกอบวิชาชพีวศิวกรรม

ควบคุม พ.ศ. 2554 

- โดยหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีรายวชิาพื้นฐาน

ทางด้านวศิวกรรมและวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมรวมกันท้ังหมด 84 หนว่ยกิต 

 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรม และวิชาเฉพาะ

ทางวิศวกรรม ที่สภาวศิวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุม พ.ศ.2558  
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3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต  

หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน   30  หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living  

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                 801  หน่วยกิต 

  วิชาเฉพาะพื้นฐาน  52  หนว่ยกิต 

  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21   หนว่ยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus l 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus ll 

 

3(3-0-6) 
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241253 แคลคูลัส 3 

Calculus lll 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics l 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics ll 

4(3-3-8) 

   

  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      31   หนว่ยกิต 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics l 

3(3-0-6) 

263211 ก าลังวัสดุ   

Strength of Materials  

3(3-0-6) 

263261 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

263272 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

283101 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

Introduction to Environmental Engineering 

1(0-2-1) 

283102 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Biology for Environmental Engineering 

3(2-3-6) 

283203 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Chemistry for Environmental Engineering 

3(2-3-6) 

283304 ปฏิบัติการหนว่ยและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 

Environmental Unit Operation and Processes 

3(2-2-5) 
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   กล ุ ่มวิชาเฉพาะด้าน   

   กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   35   หน่วยกิต 

283231 การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน 

Noise and Vibration Control 

3(2-2-5) 

283311 การสุขาภบิาลอาคาร  

Building Sanitation  

3(2-2-5) 

283312 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา 

Water Supply Engineering and Design 

3(2-2-5) 

283313 วิศวกรรมและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 

Wastewater Treatment Engineering and Design 

3(2-2-5) 

283321 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 

Solid Waste Engineering and Management 

3(2-2-5) 

283322 การจัดการของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Management 

3(3-0-6) 

283332 การควบคุมมลพิษอากาศ 

Air Pollution Control 

3(2-2-5) 

283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

Environmental and Energy Management System  

4(4-0-8) 

283342 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

Industrial Safety Management 

3(3-0-6) 

283381 กฏหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

Environmental Law and Ethic 

3(3-0-6) 

283443 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Design of Environmental Engineering System 

3(2-2-5) 

283491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

 

 กลุ่มวิชาบังคับเลือก   6   หน่วยกิต 

283492 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

283493 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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   วิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า 12   หนว่ยกิต  

283314 การออกแบบระบบระบายน้ าเสีย 

Design of Sewerage 

3(2-2-5) 

283323 การลดของเสียและเทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ 

Waste Minimization and Recycling Technologies 

3(3-0-6) 

283415 การควบคุมมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม 

Industrial Water Pollution Control 

3(3-0-6) 

283416 

 

ระบบวิศวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ 

Natural Treatment Engineering System  

3(2-2-5) 

283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

Climate Change 

3(3-0-6) 

283434 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ 

Design of Air Pollution Control System 

3(2-2-5) 

283444 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact Assessment  

3(2-2-5) 

283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Selected Topics in Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

 

 กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา จ านวน            3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 

3  หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน             6 หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus l 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส ์1 

Physics l 

4(3-3-8) 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 

Engineering Drawing  

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus ll 

3(3-0-6) 

244102 ฟิสิกส ์2 

Physics ll 

4(3-3-8) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics l 

3(3-0-6) 

283101 วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้มเบือ้งต้น 

Introduction to Environmental Engineering 

1(0-2-1) 

283102 ชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Biology for Environmental Engineering 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี  2  

ภาคการศึกษาตน้ 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus lll 

3(3-0-6) 

263211 ก าลังวัสดุ  

Strength of Materials  

3(3-0-6) 

263261 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

   

 รวม 21 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

263272 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 

283203 เคมีส าหรับวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Chemistry for Environmental Engineering 

3(2-3-6) 

283231 การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน 

Noise and Vibration Control 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาตน้ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

283304 ปฏบัิตกิารหนว่ยและกระบวนการทางสิ่งแวดลอ้ม 

Environmental Unit Operations and Processes 

3(2-2-5) 

283311 การสุขาภบิาลอาคาร 

Building Sanitation 

3(2-2-5) 

283321 วศิวกรรมและการจัดการมูลฝอย 

Solid Waste Engineering and Management 

3(2-2-5) 

283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มและพลังงาน  

Environmental and Energy Management System 

4(4-0-8) 

283381 กฎหมายและจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Environmental Laws and Ethic 

3(3-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

283312 วศิวกรรมและการออกแบบระบบประปา 

Water Supply Engineering and Design 

3(2-2-5) 

283313 วศิวกรรมและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 

Wastewater Treatment Engineering and Design 

3(2-2-5) 

283322 การจัดการของเสียอันตราย  

Hazardous Waste Management 

3(3-0-6) 

283332 การควบคุมมลพิษอากาศ 

Air Pollution Control 

3(2-2-5) 

283342 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

Industrial Safety Management 

3(3-0-6) 

283xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาตน้ 

283443 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Design of Environmental Engineering System 

3(2-2-5) 

283491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

283xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

283xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

283xxx วชิาเอกเลอืก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

   

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลอืกเรียนจากรายวชิาดังต่อไปนี้ 1 รายวชิา  

283492 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

283493 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

   

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจาก

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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือก

ซือ้สินค้า 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  

Explorative English 

3(2-2-5) 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์

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  

Step UP English 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่าน

กราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

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  

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมอืงกับประชาธิปไตย จรยิธรรมทางวิชาชีพ 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  

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

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     

Communication in Digital Society  

3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิต

สื่อผสม การสบืค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารใน

เครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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  

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์

ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การ

จัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

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 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง

และผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิด

วิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์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  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นสิิตก าลังศกึษา 

      English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills related 

to students’ discipline 

 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus l 

3(3-0-6) 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า

เวคเตอร์ของจ านวนจรงิและการประยุกต์ เทคนิคการอนิทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ 

รูปแบบยังไม่ก าหนด เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

Mathematical induction, limit, continuity, derivatives and integral of real- valued and vector-

valued 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 

Calculus ll 

3(3-0-6) 

พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบือ้งตน้ ล าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์

เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชงิตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่จรงิสองตัวแปร 

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 

Calculus lll 

3(3-0-6) 

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส

ของฟังก์ชันค่าจรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

 Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications 

 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี 

สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนวิเคลียร์ 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 

Physics l 

4(3-3-8) 

หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 

มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนวิตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม

และกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติ

ของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการ

มองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ ของเทอร์โมไดนามิกส์ 

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนตค์วามรอ้น 

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 ฟิสกิส์ 2  

Physics ll 

4(3-3-8) 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบต่างๆ  

การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความ

ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจาก

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอ-ซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎของ 

ฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า 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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

Computer Programming 

3(3-0-6) 

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 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียน

ภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชว่ยและแผ่น

คลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์เบือ้งตน้ 

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 

Engineering Mechanics l 

3(3-0-6) 

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 ก าลังวัสดุ 

Strength of Materials 

3(3-0-6) 

แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา

ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ แรงบิด แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นในคาน 

การแอ่นของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น น้ าหนักบรรทุกวิกฤติ 

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 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

หลักการงานส ารวจ เครื่องมือในงานส ารวจ งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใชก้ล้องวัดมุม การ

วัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานส ารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  การปรับแก้ข้อมูล 

งานโครงขา่ยสามเหลี่ยม การค านวณมุมแบริ่งส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การส ารวจรังวัดแผนที่

ภูมปิระเทศ เส้นช้ันความสูง พืน้ที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานส ารวจพืน้ฐาน 

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 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การเคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนตต์ัมและแรง

ในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงตัวแบบไม่ยุบ

ในท่อ ทางน้ าเปิด 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 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม

วัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการความ

เสียหายของวัสด ุ

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 

Introduction to Environmental Engineering 

1(0-2-1) 

การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบจากปัญหา

สิ่งแวดล้อม หลักการทางวิศวกรรมในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่ของวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

พื้นความรู้วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพในการบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม  

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 ชีววทิยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Biology for Environmental Engineering 

3(2-3-6) 

เซลล์และโครงสร้าง หลักการของแบคทีเรียวิทยา วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้ าและน้ า

เสีย กิจกรรมของเอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพแก่สารอินทรีย์ การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา 

แนวคิดพื้นฐานทางพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ความสามารถในการผลิตและปัจจัยจ ากัด แนวคิดพื้นฐานทาง

นิเวศวิทยา ตัวชี้วัดทางชีววิทยา พลวัตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบ าบัดน้ าเสีย จลนศาสตร์การ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปัจจัยควบคุมในการบ าบัดทางชีววิทยา  
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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 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Chemistry for Environmental Engineering 

3(2-3-6) 

ลักษณะและการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ ของน้ า น้ าเสีย อากาศ มูลฝอยและดิน วิธีการ

ตรวจสอบและการประยุกต์ข้อมูลทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บ และรักษา การประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ช้ันสูงในการตรวจวเิคราะห ์การควบคุมและประกันคุณภาพในหอ้งปฏิบัติการ 

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 

Environmental Unit Operation and Processes 

3(2-2-5) 

พื้นฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 

ก ารวิ เ ค ร าะห์ ก ร ะบวนการ  ถั งปฏิ กิ ริ ย าแบบ ไหลตามกั นและแบบกวนสมบู รณ์  ก ารผสม  

การตกตะกอน การท าให้ลอย การกรอง การปรับให้เท่า การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล การปรับพีเอช 

การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเชื้อโรค ไคเนติกส์ของระบบชีวเคมี การท าแบบจ าลองของถัง

ปฏิกิรยิาทางชีววิทยา อัตราส่วนสารอินทรีย์ตอ่จุลชีพ อายุสลัดจ์ ดัชนปีริมาตรสลัดจ์ 

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 การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทอืน 

Noise and Vibration Control 

3(2-2-5) 

หลักการของคลื่นเสียง การใช้เครื่องมือ การวัดระดับเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ผลกระทบ

ของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบ การควบคุมเสียง

รบกวน การใชว้ัสดุเก็บเสียงและเครื่องป้องกันเสียง 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 

Building Sanitation 

3(2-2-5) 

พื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อ

ระบายน้ าโสโครก น้ าเสีย และอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้ าฝน ระบบบ าบัดน้ าเสีย และการ

จัดการมูลฝอยส าหรับอาคาร 

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 

Water Supply Engineering and design 

3(2-2-5) 

แหลง่น้ าดิบ การประมาณความตอ้งการน้ า คุณภาพและมาตรฐานน้ าดิบและน้ าประปา กระบวนการ

ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ าพน้ า  ก า ร อ อ ก แบบ แล 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 าศ   

โคแอกกูเลชันและฟล็อกคูเลชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง ถังฆ่าเชื้อโรค การไล่ก๊าซ  

เมมเบรน การออกแบบสถานีสูบน้ า การออกแบบระบบจา่ยน้ า 

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 วิศวกรรมและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 

Wastewater Treatment Engineering and Design 

3(2-2-5) 

ลักษณะของน้ าเสีย การวัดอัตราไหลของน้ าเสีย จุดประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิง้ 

กระบวนการและการออกแบบขั้นต้นของการบ าบัดทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การบ าบัดและก าจัดตะกอน 

ระบบบึงประดิษฐ์ การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ การออกแบบท่อระบายแบบรวมและแบบแยก ปั๊มและ

สถานีสูบน้ า การออกแบบอุปกรณ์ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย การด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

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 การออกแบบระบบระบายน้ าเสีย 

Design of Sewerage 

3(2-2-5) 

ชลศาสตร์การไหลในระบบท่อระบายน้ าเสีย การประมาณอัตราการไหล การออกแบบระบบท่อ

รวบรวมน้ าเสียและระบบท่อระบายน้ าฝน องค์ประกอบของระบบระบาย การออกแบบสถานีสูบน้ า 

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 

Solid Waste Engineering and Management 

3(2-2-5) 

แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะสมบัติของมูลฝอยชุมชน การจัดการที่แหล่งก าเนิด 

การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การด าเนินการและการแปรรูป 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 

Hazardous Waste Management 

3(3-0-6) 

ประเภท และลักษณะของเสียอันตราย กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษ การ

เคลื่อนที่และการคงอยู่ของสารปนเปื้อน การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง 

กระบวนการบ าบัด และก าจัดทางเคมีและชีวภาพ การเผา การปรับเสถียรและการท าก้อนแข็ง  การก าจัด

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 การลดของเสียและเทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ 

Waste Minimization and Recycling Technologies 

3(3-0-6) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจากการลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิด เทคนิคการลด

การเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการน าของเสียกลับมาใช้

ใหม่ กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต หลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุที่

สามารถน ากลับมาใช้ใหม ่กระบวนการน ากลับมาใช้ใหม ่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 

Air Pollution Control 

3(2-2-5) 

ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหล่งก าเนิด ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา

มลพิษอากาศ แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 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 

Environmental and Energy Management System 

4(4-0-8) 

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดผังเมือง การด าเนินการและ

เศรษฐศาสตร์ในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) การ

ป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอด 

วัฎจักรชีวิต การวิเคราะห์การไหลของสารเพื่อการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างยั่งยืน การท าสมดุล

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 

Industrial Safety Management 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความจ าเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนเพื่อ

ความปลอดภัย การวางแผนผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและ

แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร การป้องกันและควบคุมเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม การ

จัดการและประเมินความเสียงในอุตสาหกรรม การอบรมเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะหอ์ุบัติเหตุ 

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 

Environmental Law and Ethic 

3(3-0-6) 

องกรค์ด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติโรงงาน 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข การน าไปใช้และการบังคับใช้ ข้อบังคับและ

กฎหมายเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 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 การควบคุมมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม 

Industrial Water Pollution Control 

3(3-0-6) 

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก ลักษณะของน้ าเสีย การลดปริมาณน้ าเสียและเทคโนโลยี

สะอาด เทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ 

Production processes of major industries, wastewater characteristics, wastewater minimization 

and clean technology, technology for industrial wastewater treatment, laws and regulations 

 

283416 ระบบวิศวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ 

Natural Treatment Engineering System 

3(2-2-5) 

การฟื้นฟูชีวสภาพ การฟื้นฟูด้วยพืช  การเลือกพื้นที่ส าหรับระบบบ าบัดบนดิน การน าธาตุอาหาร

กลับมาใช้ใหม ่ประเภทและการด าเนินการระบบวิศวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ การบ าบัดโดยดิน 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 

Climate Change 

3(3-0-6) 

ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากอดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือน

กระจก แหล่งก าเนิดและแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก ความรู้เบื้องต้นของผลกระทบ ความอ่อนไหว 

มาตรการลด และ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 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 

Design of Air Pollution Control System 

3(2-2-5) 

แนวคิดการควบคุมทางวิศวกรรมมลพิษอากาศ สารมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม หลักการและ

การออกแบบหนว่ยควบคุมมลพิษอากาศส าหรับฝุน่และก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงห้องตกตะกอน 

เตาเผาอุณหภูมิสูง ไซโคลน เครื่องจับอนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิต ผ้าใยกรอง เครื่องพ่นจับแบบเปียก การดูดซับ 

การดูดกลืน ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม การควบคุมดูแลและการบ ารุงรักษา 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 

Design of Environmental Engineering System 

3(2-2-5) 

โครงสรา้งส าหรับระบบบ าบัดของเสีย ระบบไฟฟ้าในการบ าบัดของเสีย อุปกรณ์และเครื่องจักรกลใน

การบ าบัดของเสีย วิชาการเครื่องมือ ข้อก าหนดและรายละเอียดของงานออกแบบระบบบ าบัดของเสีย 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 

Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องกับผังเมอืง การประเมินผล

ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางนิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชวีิต 

การประเมินผลกระทบสุขภาพ มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ การมี

ส่วนรว่มของชุมชน 

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 

Selected Topics in Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

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 

Seminar 

1(0-3-2) 

การสืบค้นงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ

อภปิราย เทคนิคการน าเสนอผลงาน  

Searching of research article in environmental engineering, collection data, data analysis and 

discussion, presentation technique  

 

283492 การศึกษาอิสระ  

Independent Study  

6 หน่วยกิต 

การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การ

ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอภปิราย การประยุกต์ใช้สถิติส าหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

การน าเสนอ และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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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  

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ ์องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving working skills in environment as an apprentice 

in private or government sectors 

 

 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  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. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในกลุ่มวชิาวิศวกรรมการประปาและน้ าเสีย 

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในกลุ่มวชิาวิศวกรรมของเสียและของเสียอันตราย 

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในกลุ่มวชิาวิศวกรรมมลพิษอากาศและมลพิษเสียง 

  2.4 เลข 4 หมายถึง   รายวิชาในกลุ่มวชิาวิศวกรรมระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  2.5  เลข 8 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวชิาจรรยาบรรณ วิชาชีพและหัวข้อเฉพาะทาง 

  2.6  เลข 9 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวชิาโครงงาน/สัมมนา 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายต่อพงศ์ กรธีาชาต ิ 36099001xxxxx รอง

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2550 

2544 

2542 

2 นายณภัทร จักรวัฒนา 35201005xxxxx 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Environmental Engineering  

 

Environmental Engineering 

 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

The University of New South 

Wales, Australia 

The University of New South 

Wales, Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

 

2545 

 

2542 

3 นางเนทิยา กรธีาชาต ิ 36399001xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

2551 

2544 

2542 

4* นายอนุสรณ์ บุญปก 33416008xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2554 

 

2546 

2542 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

5* นายศักดิ์สทิธ์ิ อิ่มแมน 34611000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

 

2552 

2549 

6* นายสิทธิชัย พมิลศรี 37301006xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

 

2543 

2537 

7 นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น 35507000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

2548 

2546 

8 นายสุลักษณ ์ สุมติสวรรค ์ 35099011xxxxx 

 

อาจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Civil Engineering 

 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

The University of Texas at 

Arlington, USA 

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

 

2544 

2541 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

9* นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 35014005xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2551 

 

2545 

2540 

10* นายชัยวัฒน์ โพธ์ิทอง 36699002xxxxx อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2542 

2537 

 หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร               
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

1 นางพวงรัตน์ ขจิตวชิยานุกูล รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วศ.ม.  

วศ.บ. 

Civil and Environmental Engineering 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

2545 

2537 

2533 

2 นายปฏรูิป ผลจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Environmental Engineering 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

2549 

2544 

2541 

3 นายโกวิท สุวรรณหงษ์ 

 

อาจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วท.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

จุลชวีวทิยา 

2557 

2545 

2559 

2539 

4 นางมุจลินทร์ ผลจันทร์ อาจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Environmental Engineering 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคมีวิศวกรรม(เทคโนโลยทีางเช้ือเพลงิ) 

2550 

2545 

2541 

5 นายประเสริฐ ตปนียางกูร อาจารย์ Dr.Ing. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

น.บ. 

Environmental Engineering 

Sanitary Engineering 

วศิวกรรมสุขาภบิาล 

นติศิาสตร์ 

2532 

2524 

2518 

2546 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

6 นางสาวประดิพัทธ์ บ ารุงศรี - Ph.D. 

D.Eng 

  วศ.ม. 

วศ.บ. 

Environmental Management 

Chemical and Environmental Engineering 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

2551 

2551 

2546 

2543 

7 นายวรัญญู สงกรานต ์ - วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

2549 

2543 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)   

              วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดท าโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บัณฑิตมี

ประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ

ไว้ คือ สหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต เพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษา/อาจารย์นเิทศ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

                   ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรตลอดจน

สามารถปรับตัวเข้ากับหนว่ยงานที่ไปฝกึประสบการณไ์ด้  

4.1.2 มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์  มภีาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม 

4.1.4 บูรณาการความรู้ที่ เรียนมาเพื่อน าไปใช้กับการปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

4.1.5 สามารถดูแล จัดการ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

รวดเร็ว 

4.1.6 สามารถวิเคราะห ์ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบด้านสิ่งแวดล้อม 

4.1.7 ให้บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

4.1.8 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

 

 4.2  ช่วงเวลา   

       สหกิจศึกษา ตามแผนการเรียน ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

ข้อก าหนดในการศึกษาอิสระ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี  ความรู้ทาง

วิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง  สร้างนวัตกรรม   

เพื่อการเรียนการสอน  หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อ

พัฒนางานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงานไม่เกินกลุ่มละ 

 3 คน และมีรายงานที่ตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      หัวข้อในการศึกษาอิสระ จะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมา

ประยุกต์ใชใ้นการท าวิจัยได้ มีขอบเขตการศกึษาที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ

สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีทักษะและความเช่ียวชาญในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

และสามารถประยุกต์ใชท้ฤษฏีในการท าวิจัย 

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

         6 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการศึกษาอิสระ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการจัดเตรียม

โครงการวิจัยอย่างตอ่เนื่องตลอดภาคการศกึษา อีกทั้งมีตัวอย่างการศกึษาวิจัยให้ศกึษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัย สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงงาน และประเมินจากการน าเสนอผลการศกึษาโครงงาน และการซักถามผ่านการ

น าเสนอ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประเมินไม่ต่ ากว่า 3 คน ผลการประเมินจะถูกรวบรวมโดย

อาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อพิจารณาผลการศกึษาของนิสติทั้งช้ันปี 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. กระบวนการคิด จัดการเรียนหรือกิจกรรมให้เกิดสภาพการณ์หรือสิ่งเร้ามากระตุ้นให้นิสิต

ได้เกิดกระบวนการคิด  มีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ใช้กิจกรรมเปิด

โอกาสให้นิสติได้มอีิสระในการแสดงออก ด้วยการพูด หรอืการกระท าตาม

จนิตนาการและความพึงพอใจ จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นสิิตฝึกสังเกตและ

ตั้งสมมติฐาน และกระตุ้นให้นิสิตสร้างกระบวนการที่พิสูจน์สมมติฐานได้ 

การค้นคว้าข้อมูล รวมถึงการอธิบายผลโดยประยุกต์ใช้ความรูใ้นรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการสอนให้นิสิตได้ฝึกอภิปรายเหตุการณ์หรือผลการ

ทดลองต่างๆ และกระตุ้นให้นิสิตได้เกิดจินตนาการต่อยอดในการน าผล

การทดลองไปใช้ประโยชน์ 

2. ทักษะปฏิบัติ ก าหนดให้รายวิชาในหลักสูตรมีช่ัวโมงปฏิบัติเพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งใน

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องมือในการออกแบบ วางแผนการ

จัดการระบบต่างๆ โดยจัดอุปกรณ์ เครื่องมือให้เพียงพอต่อการฝึกของ

นิสิต รวมทั้งจัดให้นิสิตได้ฝึกการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนแบบ 3 

มิติ   การเรียนด้วยการเห็นโมเดลจริงด้วย และศึกษาจากสถาน

ประกอบการ เพื่อให้ได้ฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง จัดให้มี

กิจกรรมที่นิสติได้หมุนเวียนกันเป็นผู้น ากิจกรรม ฝกึใหรู้้จักประสานงานกัน 

และเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  จัดให้มีกิจกรรมอบรม

ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญงาน เพื่อให้นิสิตได้

เรียนรู้เทคนิคปฏิบัติจากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและสามารถ

พัฒนาเป็นทักษะของตนตอ่ไปได้  

3. คุณธรรม จรยิธรรม จัดการเรียนในทุกรายวิชาให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานที่นิสิต

ควรมี และเพิ่มความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จ าเป็นของวิชาชีพ ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายและ

ข้อก าหนดทางวิชาชีพ รวมถึงใชว้ิธีอภิปรายกรณีศกึษาเกี่ยวกับการกระท า

ความผิดในวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้ให้นิสิตตระหนักใน

บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) เข้าใจและซาบซึง้ในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จรยิธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์ สุจรติ 

 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง

เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

 (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 

องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ก าหนดกติกาเพื่อสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 

ก าหนดการสง่งาน  

(2) เน้นย้ าไม่ให้มกีารทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ้าน และมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง

ทุกครั้งที่ท ารายงานหรอืน าเสนอการค้นคว้า 

(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น 

วิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมให้

ข้อเสนอแนะ 

(4) สอดแทรกประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการสอน พิจารณาทางเลือกที่

ใช้หลักจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการแก้ปัญหาทางจริยธรรม 

(5) สอดแทรกความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน 

(6) เน้นการใชภ้าษาไทยที่ถูกต้องในการเขียนรายงาน และการน าเสนอ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนสิิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดเวลา 

ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 
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(2) สังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรยีนร่วมกัน และกับผูส้อน 

(3) ประเมินจากจ านวนการอ้างองิที่ถูกต้องในการน าเสนอผลการค้นคว้า 

(4) ประเมินจากความถูกต้องของภาษาไทยที่ใชใ้นการน าเสนอและรายงานในรายวิชา 

(5) ประเมินจากแบบสอบถามความตะหนักถึงผลกระทบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นจาก

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม

พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม ศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง และการสรา้งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติใน

เนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เชน่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จรงิได ้

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  

(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เช่ียวชาญที่มี

ประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากร 

(3) ท ารายงานเปรียบเทียบความรูจ้ากห้องเรยีนกับการท างานจรงิภาคปฏิบัติ 

(4) มอบหมายงานให้ค้นคว้าความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชา ท ารายงานหรืออภิปรายในเชิงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อ

สิ่งแวดล้อม 

(5) ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานการสอนที่

เน้นการแก้ปัญหาหรอืการสอนที่ให้ผู้เรยีนสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง 

 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 (1) ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนและการปฏิบัติของนิสิตจากการสอบย่อย การสอบ

กลางภาค และปลายภาคเรียน  
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(2) ประเมินจากรายงานที่นิสติค้นคว้าและการน าเสนอในชั้นเรียน 

(3) ประเมินจากการรว่มอภิปรายในช้ันเรยีน 

(4) ประเมินจากรายงานที่ใหค้้นคว้า และการฝึกปฏิบัติต่างๆ 

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มคีวามคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ดี 

(2) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห ์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการท างานได้อย่งมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการ และความยดืหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรม หรอืต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดิมได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ส่งเสริมให้ใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

(2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

(3) อภิปรายกลุ่มในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เน้นให้มีการคิด 

วิเคราะหข์้อมูล 

(4) การมอบหมายงานให้ค้นคว้า หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

(5) การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญหรอืผูป้ระกอบการ 

(6) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จรงิ 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ท าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(2) ประเมินจากข้อสอบที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ในรายวิชา รวมถึง

ข้อสอบที่ให้แสดงแนวคิด 

(3) การประเมนิจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์รงิ 

(4) ประเมินจากการถามตอบของนิสิตในการฟังบรรยายโดยผู้ เ ช่ียวชาญหรือ

ผูป้ระกอบการ 

(5) ประเมินจากสถิติอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ และประเมินจากการสังเกตของ

เจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบัติการ 
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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

ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง  และ

สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมตอ่สังคม   

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มอบหมายงานเป็นรายบุคคล และกลุ่ม พร้อมแบ่งหน้าที่รับผดิชอบโดยหมุนเวียนกัน

ไป 

(2) จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นิสิตได้ท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามสาขา หรือ

ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรอืผูม้ีประสบการณ์ 

(3) จัดกิจกรรม หรือมอบหมายงานที่นิสิตสามารถฝึกทักษะการพูด อ่าน และเขียน 

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
(4) อภิปรายกลุ่มในช้ันเรียน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสถานการณ์ทาง

สิ่งแวดล้อม หรอืประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(5) ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานในบางรายวิชา เพื่อให้นิสิตได้สื่อสารกับผู้ที่ปฏิบัติงาน

จรงิ และเรียนรู้ดา้นความปลอดภัยในการท างานจากสถานประกอบการ 

(6) สร้างข้อก าหนดด้านความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการในรายวิชาที่มปีฏิบัติการ 

(7) จัดเวทีให้มีการน าเสนอผลงาน 
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากผลงาน พฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงาน

กลุ่มในช้ันเรยีน  

(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน

ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

(3) ประเมินพฤติกรรมนิสติจากการงานกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามเพื่อนรว่มงาน  

 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ตอ่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ

ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง หรือเหตุการณ์จริงที่

เกี่ยวข้อง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

(2) มอบหมายงานที่นสิิตสามารถฝกึเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์

ต่างๆ 

(3) ก าหนดให้มีการเรียนการสอนที่มีการใชท้ักษะการค านวณทางคณิตศาสตร์ สถิต ิใน

รายวิชาที่เน้นการออกแบบระบบ 

(4) ก าหนดให้รายวิชามีการมอบหมายงานให้นิสิตได้ท ารายงาน และน าเสนอหน้าช้ัน 

หรอืน าเสนอผา่นสื่อสารสนเทศอื่นๆ 
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(5) เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และใช้เครื่องมือค านวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่

ทันสมัย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ หรืออุปกรณ์ตรวจวัด

ระยะไกล เป็นต้น 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และสถิต ิที่เกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศกึษาต่าง ๆ มีการน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

(3) ประเมินจากชิน้งานออกแบบ หรอืแบบฝกึหัดด้านการออกแบบ 

ประเมินโดยใช้ขอ้สอบที่ตอ้งแสดงการค านวณ 

(4) ประเมินจากความสามารถในการใช้เครื่องมือที่ เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมในรายวิชาที่มปีฏิบัติการ 

 

2.6. สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) สอดแทรกความส าคัญของวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมในรายวิชาเพื่อให้นิสิตเกิด

ความภูมิใจในวิชาชีพ  

(2) เชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร สร้างความเข้าใจในวิชาชีพ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ และเห็นคุณค่าของศาสตร์

ที่ตนเองศึกษา 

(3) บูรณาการรายวิชากับกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม

ลอยกระทง สงกรานต์ เป็นต้น 

(4) สอดแทรกให้นิสิตสามารถใช้ภาษาอย่างมีศิลปะผ่านการเรียนการสอน กิจกรรม 

และชิ้นงาน โดยก าหนดให้นิสิตใช้ภาษาได้ถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เลือกใช้ค าที่เหมาะสม มีความไพเราะ สละสลวยน่าฟัง และใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ ก่อให้ผู้รับสารเกิดความน่าเชื่อถือสบายใจและประทับใจในการสื่อสาร

ร่วมกัน  
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(5) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนการสอนใน

รายวิชา เช่นการเน้นย้ าให้เกิดวัฒนธรรมการแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกตามประเภท 

หรอืวัฒนธรรมการประหยัดน้ าและพลังงาน เป็นต้น 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 (1) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม หรือการสอบถามทั้งในช้ันเรียน และภายนอก

หอ้งเรียน  

(2) ประเมินจากพฤติกรรม หรือแบบสอบถามในกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

(3) ประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย จากการเขียนหรือการพูด ในเชิงของศิลปะการใช้

ภาษา 

 

2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ก าหนดให้รายวิชาที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เน้นให้นิสิตสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อ

ความปลอดภัย เช่น ถุงมือยาง หรือหน้ากาก และชี้แจงความส าคัญของการป้องกัน

และรักษาสุขภาพ   

(2) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี และความสัมพันธ์ของสุขภาพกับคุณภาพของ

สภาวะแวดล้อม อันตรายจากมลพิษประเภทต่างๆ  

(3) สอนโดยเน้นบุคลิกภาพที่จ าเป็นในรายวิชาที่ก าหนดให้มีการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

และรายวิชาที่มกีิจกรรมกลุ่ม  

(4) จัดอบรมบุคลิกภาพในการปัจฉิมนิเทศน์นิสิต 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมนิสติระหว่างเรียน และในการรว่มกิจกรรม 

(2) สังเกตจากบุคลิกภาพที่นิสติแสดงออกในการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน  
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2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) มีทักษะในการวางแผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

(2) มีทักษะในการให้ค าปรึกษาในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(3) มีทักษะในการออกแบบและควบคุมระบบบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

(1) มอบหมายงานให้นิสิตฝึกวางแผนงาน ในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม 

(2) ใช้การเรียนการสอนที่ฝกึใหน้ิสติอภปิราย ค้นคว้า และน าเสนอ 

(3) บูรณาการรายวิชากับกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชน ให้นิสิตได้ฝึกทักษะการให้

ค าปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม   

(4) มอบหมายงานค านวณออกแบบระบบบ าบัดมลพิษที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

(5) สอนให้นิสิตเข้าใจหลักการ ทฤษฏี ขั้นตอนในการวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบ

ต่างๆ เทคนิคการออกแบบ  

2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมนิสิตในชัน้เรียน และในกิจกรรมที่บูรณาการกับรายวิชา 

(2) ประเมินโดยใช้ขอ้สอบวัดทักษะการออกแบบ การให้ค าปรึกษา และการวางแผน 

(3) ประเมินจากผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลงาน  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7.
 ทั
กษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
แล

ะพ
ฒั
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ

 8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001101 การใชภ้าษาไทย                                

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                                

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                                

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                                

002201 พลเมืองใจอาสา                                

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                                

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
                               

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7.
 ทั
กษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
แล

ะพ
ฒั
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ

 8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

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

004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 
                               

หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

241151 แคลคูลัส 1                                

241152 แคลคูลัส 2                                

241253 แคลคูลัส 3                                

242101 หลักเคม ี                                

244101 ฟิสิกส์ 1                                

244102 ฟิสิกส์ 2                                

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

226101 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
                               

261101 เขียนแบบวิศวกรรม                                

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1                                

263211 ก าลังวัสด ุ                                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7.
 ทั
กษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
แล

ะพ
ฒั
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ

 8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

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

263261 การส ารวจ                                

263272 กลศาสตร์ของไหล                                

264101 วัสดุวิศวกรรม                                

283101 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เบือ้งต้น 
                               

283102 ชีววทิยาส าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
                               

283203 เคมีส าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
                               

283304 ปฏิบัติการหน่วยและ

กระบวนการทางสิง่แวดล้อม 
                               

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาบงัคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

283231 การควบคมุเสียงรบกวนและ

การสั่นสะเทือน 
                               

283311 การสุขาภิบาลอาคาร                                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7.
 ทั
กษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
แล

ะพ
ฒั
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ

 8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

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

283312 วิศวกรรมและการออกแบบ

ระบบประปา 
                               

283313 วิศวกรรมและการออกแบบ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
                               

283321 วิศวกรรมและการจัดการ 

มูลฝอย 
                               

283322 การจัดการของเสียอันตราย                                 

283332 การควบคมุมลพิษอากาศ                                

283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงาน 
                               

283342 การจัดการความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรม 
                               

283381 กฎหมายและจรยิธรรม

สิ่งแวดล้อม 
                               

283443 การออกแบบระบบทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                               

283491 สัมมนา                                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7.
 ทั
กษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
แล

ะพ
ฒั
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ

 8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

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

กลุ่มวิชาบงัคับเลือก 

283492 การศึกษาอิสระ                                

283493  สหกิจศกึษา                                

กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

283314 การออกแบบระบบระบาย 

น้ าเสีย 
                               

283323 การลดของเสียและเทคโนโลยี

การน ากลับมาใชใ้หม ่
                               

283415 การควบคมุมลพิษน้ าจาก

อุตสาหกรรม 
                               

283416 ระบบวิศวกรรมการบ าบัด

แบบธรรมชาต ิ
                               

283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ                                

283434 การออกแบบระบบควบคมุ

มลพิษอากาศ 
                               

283444 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7.
 ทั
กษ

ะก
าร
ส่ง

เส
ริม

สุข
ภา

พ
แล

ะพ
ฒั
นา

บุค
ลกิ

ภา
พ

 8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

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

283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
                               

กลุ่มวิชาบงัคับด้านภาษา 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศกึษา เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้การประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และ

ระบบประกันคุณภาพการศกึษาเป็นเครื่องมอืช่วยในการด าเนินการ 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนสิิตส าเร็จการศกึษา สามารถด าเนินการได้

ดังนี้ 

 2.2.1 ส ารวจจากภาวะการมีงานท าของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความรู ้ความสามารถ และความมั่นใจของนิสติในการประกอบอาชีพ 

 2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑติที่จบการศกึษา 

 2.2.3 ประเมินจากต าแหน่งในการท างาน หรือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท

หน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และการจัด 

การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมอบหมายภาระงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็น     

พี่เลี้ยง  

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มกีารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอื

ต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศกึษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้  

2.1.3  สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  

ให้ทันสมัย 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศกึษาดูงาน  

และเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศและ

ต่างประเทศ  

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมใหม ่รวมถึงเพื่อช่วยพัฒนา 

การเรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อสง่เสริมการมีต าแหน่ง 

ทางวิชาการสูงขึ้น 

2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก าหนดการก ากับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เพื่อให้การจัดการ

การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการก ากับ

มาตรฐานทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง

ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สภาวิศวกร 

และภาคเอกชน ซึ่งมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม ่หลักสูตรปรับปรุง หรอืเสนอปิดหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)ทักษะทางด้านปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ

คลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทส 

โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ 

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นอกจากนั้นยังได้ส ารวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า

ทุกปี รวมทั้งผลการสอบเพื่อขอใบรังรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) ของบัณฑิต และน าผลที่

รวบรวมได้มาเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. นิสิต 

 หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศกึษา และมีความพร้อมในการเรียน

ในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้มีการประเมินจ านวนรับเข้าตามแผนการรับ โดยการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อติดตามจ านวนนิสิตที่เข้า และวางแผนในการพัฒนาคุณภาพปละ

ปริมาณนิสิตที่จะเข้าในปีถัดไป นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาให้แก่นิสิตเพื่อให้

มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตในรูปแบบ

ต่างๆ  ในการด าเนินงานได้ค านงึถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสติ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตรา

การส าเร็จการศกึษาของนิสิต ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คณะมรีะบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชาโดยตรงหรอืผา่นช่องทางอื่น เชน่ การรอ้งเรียนผ่านอีเมล ์เป็น

ต้น 
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4. อาจารย์ 

 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี

การก าหนด ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด นอกจากนั้นยังจัดท า

ระบบ การบริหารอาจารย์ การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้

คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนีค้ณะยังมีโครงการเปิดโอกาสให้อาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถ

ที่มี มีส่วนร่วมกับสถานประกอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสถานประกอบการ ทั้งขนาดเล็กขนาด

ใหญ่ นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกภาคปฏิบัติการใช้ความรู้ในฐานะวิศวกรกับสถานประกอบการ และน า

ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมานั้น สอนแก่นิสิตและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่ม

วิชาชีพหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุกๆ ปี เพื่อประเมินการจัดการเรียนการ

สอน และเพื่อก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไป หรือ ประเด็นที่

ต้องจัดให้มกีารทบทวนหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรยีน 

 มีการจัดระบบการติดตามและมีการตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยในแต่ละรายวิชา

มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ถูกจัดท าขึ้นใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 โดยมีการพิจารณาผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีกรรมการในการก ากับการประเมินการ

จัดการเรยีนการสอนและการประเมิน พร้อมทั้งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพื่อให้ทราบผลการ

ด าเนินการหลักสูตร และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของลักสูตร

ต่อไป 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนส าหรับนิสิต เช่น 

ต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้ได้

ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต รวมทั้งมีการประเมินความพึง

พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นมีห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 

ห้องปฏิบัติการน้ าดี ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางอากาศ และ

ห้องปฏิบัติการขยะ ที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ ที่

พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าวิจัย โดยมีการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบ    ทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.

7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

 

 

 

 
 

 

 

 



73 

 

 

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ

ว่ามีความเข้าใจหรอืไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสติจากการ

อภิปราย การโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่

กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หาก

วิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ควรปรับปรุงวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป หากพบว่ามี

ปัญหา ควรมีการด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนและระบุไว้ใน มคอ. 5  

 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ก าหนดให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน เช่น ประเมินทักษะด้าน 

กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อในการสอนในทุกๆรายวิชา และผู้สอนท าการประเมินกลยุทธ์การ

สอนในแต่ละตัวชี้วัดผ่าน มคอ.5 เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ทางหลักสูตรต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ท าการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยมีการประชุมเพื่อประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน

ในทุกรายวิชาและจัดท าเป็น มคอ.7 ซึ่งมีการจัดท าในทุกปีการศึกษาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้

หลักสูตรจากการเรียนการสอน รวมทั้งการส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตผ่าน

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังสามารถประเมินได้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้

ความเห็นชอบในรายงานการด าเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกัน

คุณภาพภายใน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินโดยใช้รายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา และการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน ในแต่ละปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งหมดใน

ภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้

ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าตลอดเวลาที่พบปัญหาส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนีเ้พื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553  

และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก  ข  

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
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หมวดวิชา 

*เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ มคอ.1  

พ.ศ.2553 

**ข้อบังคับ

สภาวิศวกร 

พ.ศ. 2554 

***ระเบียบ

คณะกรรมการ

สภาวิศวกร 

พ.ศ.2558 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมน่อ้ยกว่า 

30 หน่วยกิต 

  30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ   21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน่อ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 

  101 108 

1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน   49 52 

1.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 

 ไมน่อ้ยกว่า 18 

หนว่ยกิต 

21 

 

21 

 

1.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทาง

วศิวกรรม 

วชิาพื้นฐาน

ทางด้าน

วศิวกรรม

และวิชา

เฉพาะทาง

วศิวกรรม 

ไมน่อ้ยกว่า 

84 หนว่ยกิต 

ไมน่อ้ยกว่า 24 

หนว่ยกิต 

28 

 

31 

 

1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  52(6) 53 

1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

ไมน่อ้ยกว่า 24 

หนว่ยกิต 

43(6) 35 

1.2.2 กลุ่มวชิาบังคับเลอืก  - 6 

1.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

 9 12 

1.3 กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา  - - 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน่อ้ยกว่า 6 

หนว่ยกิต 

  6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ  - 137(6) 144 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

 ข้อบังคับสภาวศิวกร วา่ด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรอืวุฒบัิตร ในการประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม 

พ.ศ. 2554 

 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรม และวิชาเฉพาะทาง

วศิวกรรม ที่สภาวศิวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม พ.ศ.

2558 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                                       9  หน่วยกิต                  กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)    

   001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

   001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)    

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)    

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)     

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)    

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)    

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                             กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)     

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา                         

Citizen Mind by Citizenship 

3(3-2-5)                           

 

 

รายวิชาใหม่ 

 

 

 

   

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                    

Multicultural  Society                                         

3(3-2-5)                             

   

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล             

Communication in Digital Society 

3(3-2-5)                            

   

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม  

Health and Environment Management                           

3(3-2-5) 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ              

Art of Living 

3(3-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม  

Socialized Personality 

3(3-2-5) 

   

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา  Information Science for Study and Research   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ   

Fundamental Laws for Quality of Life       

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

003132 ไทยกับประชาคมโลก    

Thai and the World Community                         

3(3-0-6)    

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

       

       

       



93 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ                                         101 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                       108 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                  49 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                52 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   21 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus l 

3(3-0-6)  

 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันพีชคณิตและ

ฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์ ปรพิันธ์ 

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 

 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า

เวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการ

อินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เมทริกซ์และระบบ

สมการเชิงเส้น 

รหัสวิชาคง

เดิม ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  Mathematical induction, limit, continuity, 

derivatives and integral of real- valued and vector-

valued functions of a real variable and their 

applications, techniques of integration,  improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate 

form, matrices and system of linear equations 

 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 

Calculus ll 

3(3-0-6)  

 ล าดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรม

ก าลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์ เมตริกซ์และ

ตัวก าหนด ค่าล าดับขั้นของเมตริกซ์ การหาผลเฉลย

เชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมตริกซ์ 

หลักเกณฑ์เครเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐาน

และมิต ิการแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ 

 พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น

เบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์

เลอรข์องฟังก์ชันมูลฐาน ปรพิันธ์เชิงตัวเลข 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 

รหัสวิชาคง

เดิม ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 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 
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ปรับปรุง 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 241253 แคลคูลัส 3 

Calculus lll 

3(3-0-6)  

 

รหัสวิชาคง

เดิม ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่หนึ่งและอันดับ

สูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลข การ

แปลงลาพลาซกับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิต

ของเวกเตอร์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล การหาอนุพันธ์และ

อินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเส้น 

ตามผิว และตามปริมาตร ระบบพิกัดเชิงขั้ว ทฤษฎีบท

ของกรีน เกาส์และสโตกส์ 

 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 

เส้นตรง ระนาบ และพืน้ผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลสั

ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

Introduction to differential equations and their 

applications, lines, planes, and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real-valued functions 

of several variables and its applications 

  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 

 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8)  

 ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ

เคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ ก๊าซและของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จล

ศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์และ

เคมีสิ่งแวดล้อม 

 

 สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ

ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์  ปฏิกิ ริยาเคมี  ก๊าซ ของแข็ง  ของเหลว 

สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 

เคมีสิ่งแวดล้อม 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 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 

 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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ปรับปรุง 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-2-7) 244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics l 

4(3-3-8)  

 ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งในหนึ่ง

และสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน 

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของของไหล การสั่นสะเทือนและเสียง 

ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและ

ระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ และเคร่ืองกล

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 

 หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ

ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 

มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรง

และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ

วงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและ

การชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชา

ฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและ

การสั่น เสียงและการไดยิ้น แสง สมบัติของแสง ระบบ

เลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบ

ก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ ของเทอร์โม

ไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเคร่ืองยนต์ความ

ร้อน 

ปรับจ านวน

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  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 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-2-7) 244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics ll 

4(3-3-8)  

 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 การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎของฟา

ราเดย์  ตั ว เหนี่ ยวน า  กระแสไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่

เปลี่ยนแปลง สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟา้ การ

สั่นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

ทฤษฎีสัมพันธภาพ อิเลคตรอน กัมมันตภาพรังสี และ

นิวเคลียส ก าเนิดของทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค 

สมบัติบางประการของสสาร สมบัติบางประการของ

นิวเคลียส 

 ไฟฟ้าสถิต  ประจุ ไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้ า 

เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบ

ต่างๆ  การหาสนามไฟฟา้จากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า 

ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ

ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก

แ ล ะ แ หล่ ง ก า เ นิ ด ส น า ม แม่ เ ห ล็ ก  เ ว ก เ ต อ ร์

สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎ

ของบิโอ-ซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวน า

แม่ เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า  

แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ 

RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ฟิสิกส์ ยุคใหม่  ฟิสิกส์

ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นวิเคลียร์ 

ปรับจ านวน

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

 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 

 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 

 

ปรับจ านวน

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม             28 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม         31 หน่วยกิต  

226171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

Computer Programming 

3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6)  

 หลักการทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์ แ ว ร์  หลั กการปร ะมวลผลข้ อมู ล แ บบ

อเิล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อ

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธา 

 แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงการเขียนโปรแกรมเพื่อ

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 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 

 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 

 

261151 เขียนแบบวิศวกรรม  

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6)  

 การใชเ้คร่ืองมือและการเขียนตัวอักษร การสรา้ง

รูปเรขาคณิต การเขียนภาพฉาย ออโธกราฟฟิค การ

ให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพ

สามมิติ การเขียนภาพตัด วิวช่วย  เรขาบรรยาย

เบื้องต้น การเขียนแผ่นคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน การ

เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การเขียนแบบร่าง

ด้วยมือ การเขียนแบบเฉพาะด้านส าหรับวิศวกรรมแต่

ละสาขา 

 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ 

การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิก

ทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อน

ยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่น

คลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบ

และการก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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 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 

 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 กลศาสตร์วศิวกรรม 1  

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics l 

3(3-0-6)  

 ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของ

แรง การวิเคราะห์แรงในโครงสรา้ง แรงเสียดทาน การ

วิเคราะห์โดยใช้หลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล 

แรงในเคเบิล โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ที่ 

  

 ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์

โครงสรา้ง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความเสียด

ทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์

ความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ

แข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 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 

 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 

 

263211 กลศาสตร์ของวสัดุ 1  

Mechanics of Materials I 

3(3-0-6) 263211 ก าลังวัสด ุ

Strength of Materials  

3(3-0-6)  

 แรง ความเค้น ความเครียด ความเค้นในภาชนะ

เปลือกบาง ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ

ความเครียด กฎของฮุค อัตราส่วนปัวซวง ความเค้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แรงบิด แรงเฉือน

และโมเมนต์ในคาน ความโก่งของคาน 

 แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์

ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา

ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ  แรงบิด 

แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นใน

คาน การแอน่ของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์ 

เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น น้ าหนักบรรทุก

วิกฤติ สูตรของออยเลอร ์การวิบัติของเสา 

ปรับชื่อวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 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 

 

 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 
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ปรับปรุง 

263231 ส ารวจ  

Surveying 

3(2-3-6) 263261 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6)  

 หลักการส ารวจ เคร่ืองมือในงานส ารวจ การวัด

มุมและระยะทาง การท าระดับ ความคลาดเคลื่อนใน

งานส ารวจ การค านวณข้อมูลและปรับแก้ ความคลาด

เคลื่อน งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การหมุนอาซิมุท 

เส้นชั้นความสูง การเก็บรายละเอียด การท าแผนที่ 

การส ารวจแนวเบือ้งต้น 

  

 หลักการงานส ารวจ เคร่ืองมือในงานส ารวจ งาน

ระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การ

วัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงาน

ส ารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  การปรับแก้

ข้อมูล งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การค านวณมุมแบ

ร่ิงส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การส ารวจ

รังวัดแผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูง พื้นที่และ

ปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานส ารวจพื้นฐาน 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 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 

 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 

 

263241 กลศาสตร์ของไหล 

 Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 263272 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6)  

 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ สมการ

โมเมนตัม สมการพลังงาน สมการต่อเนื่อง การ

เคลื่อนที่ของของไหล การวิเคราะห์มิติและความ

คล้ายคลึง การไหลคงตัวแบบไม่ยุบในท่อ ทางน้ าเปิด 

เคร่ืองจักรเทอร์โบ การวัดของไหลและเคร่ืองมือวัด 

 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การ

เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและ

แรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การ

วิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงตัวแบบ

ไม่ยุบในท่อ ทางน้ าเปิด การวัดของไหลและเคร่ืองมือ

วัด 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 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 

 

 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 

 

264201 วัสดุวิศวกรรม 

 Engineering Materials 

3(3-0-6) 264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ

วัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 

คุณสมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม

วัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์  

เซรามิกส์ และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการ

ความเสียหายของวัสดุ 
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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 

 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 

264303 สถิตวิิศวกรรม  

Engineering Statistics 

3(3-0-6)   

 

 ปิดรายวิชา 

 

 

  283101 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  1(0-2-1)  

Introduction to Environmental Engineering 

    การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อม สาเหตุและผลกระทบจากปัญหา

สิ่งแวดล้อม หลักการทางวิศวกรรมในการควบคุม

ปัญหาสิ่ ง แวดล้อม  บทบาทหน้ าที่ ของวิศวกร

สิ่งแวดล้อม พื้นความรู้วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อ

การศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐาน

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในการบ าบัดมลพิษ

สิ่งแวดล้อม  

รายวิชาใหม่ 

    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 

 

283201 ชีววทิยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 283102 ชีววทิยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)  

 Biology for Environmental Engineering  Biology for Environmental Engineering  

 เซลล์และโครงสรา้ง หลักการของแบคทีเรียวิทยา 

วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้ าและน้ าเสีย 

การควบคุมและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรมของเอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพแก่

สารอินทรีย์ การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา 

แ น วคิ ดพื้ น ฐ านทา งพลั ง ง า น  ห่ ว ง โ ซ่ อ าห า ร 

ความสามารถในการผลิตและปัจจัยจ ากัด แนวคิด

พื้นฐานทางนิ เวศวิทยา พลวัตของสิ่ งมีชี วิต ใน

สภาพแวดล้อมของการบ าบัดน้ าเสีย 

 เซลล์และโครงสรา้ง หลักการของแบคทีเรียวิทยา 

วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้ าและน้ าเสีย 

การควบคุมและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรมของเอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพแก่

สารอินทรีย์ การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา 

แ น วคิ ดพื้ น ฐ านทา งพลั ง ง า น  ห่ ว ง โ ซ่ อ าห า ร 

ความสามารถในการผลิตและปัจจัยจ ากัด แนวคิด

พืน้ฐานทางนิเวศวิทยา ตัวชี้วัดทางชีววทิยา พลวัตของ

สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบ าบัดน้ าเสีย 

จลนศาสตร์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปัจจัย

ควบคุมในการบ าบัดทางชีววทิยา  

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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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, biota dynamics in 

wastewater treatment environments 

 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 

 

283202 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 283203 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)  

Chemistry for Environmental Engineering Chemistry for Environmental Engineering 

 ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้ าและน้ าเสีย 

วิ ธี การตรวจสอบและการประ ยุกต์ ข้อมูลทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บและรักษาตัวอย่าง การ

วิ เคราะห์น้ า  การหาของแข็ง ดี โอ บี โอดี  ซี โอดี  

ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส การควบคุมและการ

ประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

 ลักษณะและการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ 

ของน้ า  น้ า เสีย อากาศ มูลฝอยและดิน วิธีการ

ตรวจสอบและการประยุกต์ข้อมูลทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม การเก็บ และรักษา การประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือชั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมและ

ประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 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 

 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 

 

283301 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทาง

สิ่งแวดล้อม  

4(4-0-8) 283304 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทาง

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)  

Environmental Unit Operations and Processes Environmental Unit Operation and Processes 

 พื้นฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ

ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 

การวิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตาม

กันและแบบกวนสมบูรณ์ การผสม การตกตะกอน 

การท าให้ลอย การกรอง การปรับให้เท่า การเติม

อากาศและการถ่ายเทมวล การปรับพีเอช การดูดติด

ผิว การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเชื้อโรค ไคเนติกส์

ของระบบชีวเคมี การท าแบบจ าลองของถังปฏิกิริยา

ทางชีววิทยา ระบบบ าบัดทางชีววิทยาที่เติบโตแบบ

แขวนลอยและเติบโตแบบเกาะติด ปัจจัยควบคุมใน

การบ าบัดทางชีววทิยา อัตราส่วน F/M, SRT, SVI 

 พื้นฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ

ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 

การวิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตาม

กันและแบบกวนสมบูรณ์ การผสม การตกตะกอน 

การท าให้ลอย การกรอง การปรับให้เท่า การเติม

อากาศและการถ่ายเทมวล การปรับพีเอช การดูดติด

ผิว การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเชื้อโรค ไคเนติกส์

ของระบบชีวเคมี การท าแบบจ าลองของถังปฏิกิริยา

ทางชีววิทยา อัตราส่วนสารอินทรีย์ต่อจุลชีพ อายุ

สลัดจ์ ดัชนีปริมาตรสลัดจ์ 

 

ปรับหน่วยกิต 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

 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 

 

วชิาเฉพาะด้าน                                             52 หน่วยกิต วชิาเฉพาะด้าน                                          56 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม            43 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม         35 หน่วยกิต  

   283231 การควบคมุเสียงรบกวนและการ

สั่นสะเทือน 

Noise and Vibration Control 

3(2-2-5)  

    หลักการของคลื่นเสียง การใช้เคร่ืองมือ การวัด

ระดับเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ผลกระทบ

ของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบ การควบคุมเสียง

รบกวน การใช้วัสดุเก็บเสียงและเคร่ืองป้องกันเสียง 

การควบคุมการสั่นสะเทือน 

รายวิชาใหม่ 

    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 

 

283302 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Environmental Engineering Laboratory 

1 (0-3-2)    ปิดรายวิชา 

283311 การควบคุมมลพิษอากาศ  

Air Pollution Control 

3 (2-2-5) 283332 การควบคุมมลพิษอากาศ 

Air Pollution Control 

3(2-2-5)  

 ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหล่งก าเนิด 

ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา

มลพิษอากาศ แบบจ าลองคุณภาพอากาศ หลักการ

ของการควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาคและก๊าซ 

วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ การจัดการ

คุณภาพอากาศ กฎหมายและมาตรฐานในการควบคมุ

มลพิษอากาศ 

 ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหล่งก าเนิด 

ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา

มลพิษอากาศ แบบจ าลองคุณภาพอากาศ หลักการ

ของการควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาคและก๊าซ 

วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ การจัดการ

คุณภาพอากาศ กฎหมายและมาตรฐานในการควบคมุ

มลพิษอากาศ 

ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 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 

 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 

 

283321 การสุขาภิบาลอาคาร 

Building Sanitation 

3 (3-0-6) 283311 การสุขาภิบาลอาคาร 

Building Sanitation 

3(2-2-5)  

 พื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและ

ระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อ

ระบายน้ าโสโครก น้ าเสีย และอากาศ ระบบป้องกัน

อัคคีภัย ระบบระบายน้ าฝน ระบบบ าบัดน้ าเสียและ

การจัดการขยะส าหรับอาคาร 

 พื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและ

ระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อ

ระบายน้ าโสโครก น้ าเสีย และอากาศ ระบบป้องกัน

อัคคีภัย ระบบระบายน้ าฝน ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ

การจัดการมูลฝอยส าหรับอาคาร 

ปรับรหัสวิชา

และจ านวน

หน่วยกิต 

 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 

 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 

 

283421 วิศวกรรมและการออกแบบระบบ

ประปา  

4 (3-3-8) 283312 วิศวกรรมและการออกแบบระบบ

ประปา 

3(2-2-5)  

Water Supply Engineering and Design Water Supply Engineering and design 

 ความส าคัญของน้ าและแหล่ งน้ าดิบ  การ

ประมาณความต้องการน้ า คุณภาพและมาตรฐานน้ า

ผิวดินและน้ าบาดาล กระบวนการ การออกแบบ และ

การด าเนินการระบบบ าบัดน้ า การเติมอากาศ โคแอก

กูเลชันและฟล็อกคูเลชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถัง

ตกตะกอน ถังกรอง ถังฆ่าเชื้อโรค การไล่ก๊าซ เมม

เบรน การออกแบบบ่อรับน้ าดิบและสถานีสูบน้ า การ

ออกแบบระบบจ่ายน้ า 

 แหล่งน้ าดิบ การประมาณความต้องการน้ า 

คุณภาพและมาตรฐานน้ า ดิ บ แล ะน้ า ป ร ะปา 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า การออกแบบและ

การด าเนินการระบบประปา การเติมอากาศ  โคแอก

กูเลชันและฟล็อกคูเลชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถัง

ตกตะกอน ถังกรอง ถังฆ่าเชื้อโรค การไล่ก๊าซ  

เมมเบรน การออกแบบสถานีสูบน้ า การออกแบบ

ระบบจ่ายน้ า 

ปรับรหัสวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา และ

จ านวนหน่วย

กิต 

 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 

 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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

283422 วิศวกรรมและการออกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสีย 

4 (3-3-8) 283313 วิศวกรรมและการออกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสีย 

3(2-2-5)  

Wastewater Treatment Engineering and Design Wastewater Treatment Engineering and Design 

 ลักษณะของน้ าเสีย การวัดอัตราไหลของน้ าเสีย 

จุดประสงค์ ในการบ าบัดน้ า เสีย กฎหมายและ

มาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับน้ า เสีย การบ าบัดทาง

กายภาพ เคมี ชีวภาพ การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ การ

ก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ การออกแบบท่อระบาย

แบบรวมและแบบแยก ปั๊มและสถานีสูบน้ า การ

ออกแบบอุปกรณ์ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย การด าเนินการ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ลักษณะของน้ าเสีย การวัดอัตราไหลของน้ าเสีย 

จุดประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง 

กระบวนการและการออกแบบขั้นต้นของการบ าบัด

ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การบ าบัดและก าจัดตะกอน 

ระบบบึงประดิษฐ์ การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ 

การออกแบบท่อระบายแบบรวมและแบบแยก ปั๊มและ

สถานีสูบน้ า การออกแบบอุปกรณ์ส าหรับบ าบัดน้ า

เสีย การด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ปรับรหัสวิชา 

จ านวนหน่วย

กิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 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 

 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 

 

283331 วิศวกรรมและการจัดการขยะ  3 (2-2-5) 283321 วิศวกรรมและการจัดการมลูฝอย 3(2-2-5)  

Solid Waste Engineering and Management Solid Waste Engineering and Management 

 แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปรมิาณ และลักษณะ

สมบัติของขยะชุมชน การจัดการที่แหล่งก าเนิด การ

เก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การด าเนินการ

และการแปรรูป การหมักปุ๋ย การเผาในเตาเผาของ

เสีย การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การบ าบัดน้ า

ชะขยะ กฎหมายและมาตรฐานในการจัดการขยะ

ชุมชน 

 แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปรมิาณ และลักษณะ

สมบัติของมูลฝอยชุมชน การจัดการที่แหล่งก าเนิด 

การ เก็บรวบรวม การขนถ่ ายและขนส่ ง  การ

ด าเนินการและการแปรรูป การฝังกลบแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ 

กฎหมายและมาตรฐานในการจัดการมูลฝอยชุมชน 

ปรับชื่อวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 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 

 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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สาระที่

ปรับปรุง 

283431 การจัดการของเสียอันตราย  

Hazardous Waste Management 

3 (3-0-6) 283322 การจัดการของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Management 

3(3-0-6)  

 ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย 

กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การประเมิน

ความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง 

กระบวนการบ าบัดและก าจัด การเผา การปรับเสถียร

และการท าก้อนแข็ง การก าจัดบนดินและการฟื้น

สภาพพืน้ที่ปนเปื้อน 

 ประเภท และลักษณะของเสียอันตราย กฎหมาย

และพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษ การ

เคลื่อนที่และการคงอยู่ของสารปนเปื้อน การประเมิน

ความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง 

กระบวนการบ าบัด และก าจัดทางเคมีและชีวภาพ 

การเผา การปรับเสถียรและการท าก้อนแข็ง  การ

ก าจัดบนดินและการฟื้นฟูสภาพพืน้ที่ปนเปื้อน 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 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 

 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 

 

283341 ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 283341 ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ

พลังงาน 

4(4-0-8)  

Environmental System and Management Environmental and Energy Management System 

 หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อม 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

เศรษฐศาสตร์ในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม ระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 การป้องกันมลพิษ

และเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวติ 

การวิ เคราะห์การไหลของสารเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรและของเสียอย่างย่ังยืน 

 หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อม นโยบายและ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดผังเมือง การด าเนินการ

และเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) 

การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

ตลอดวัฎจักรชีวิต การวิเคราะห์การไหลของสารเพื่อ

การจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างย่ังยืน การท า

สมดุลมวลและพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ระบบ

การจัดการพลังงาน 

ปรับชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 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 

 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 
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ปรับปรุง 

283342 การจัดการความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรม  

Industrial Safety Management 

3 (3-0-6) 283342 การจัดการความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรม  

Industrial Safety Management 

3 (3-0-6)  

 ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความ

จ าเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนเพื่อความ

ปลอดภัย เช่น แผนผังโรงงาน การป้องกันและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

การจัดก าหนดการความปลอดภัย การฝึกอบรมด้าน

ความปลอดภัย กฎหมายคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 18000 

 ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความ

จ าเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนเพื่อความ

ปลอดภัย การวางแผนผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรและแผนการ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร การป้องกันและควบคุมเพื่อ

ความปลอดภัยส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม การจัดการ

และประเมินความเสียงในอุตสาหกรรม การอบรมเพื่อ

ความปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 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 

 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 

 

283401 การออกแบบระบบทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม  

3 (2-3-6) 283443 การออกแบบระบบทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)  

Design of Environmental Engineering System Design of Environmental Engineering System 

 โครงสร้างส าหรับระบบบ าบัดของเสีย ระบบ

ไฟฟ้าในการบ าบัดของเสีย อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกล

ในการบ าบัดของเสีย วิชาการเคร่ืองมือ ข้อก าหนด

และรายละเอยีดของงานออกแบบระบบบ าบัดของเสีย 

การประมาณราคา 

 โครงสร้างส าหรับระบบบ าบัดของเสีย ระบบ

ไฟฟ้าในการบ าบัดของเสีย อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกล

ในการบ าบัดของเสีย วิชาการเคร่ืองมือ ข้อก าหนด

และรายละเอยีดของงานออกแบบระบบบ าบัดของเสีย 

การประมาณราคา 

ปรับรหัสวิชา 

และ จ านวน

หน่วยกิต 

 Structure and electrical system in waste 

treatment, equipment and mechanical machine in 

waste treatment, instrumentation, regulations and 

details of system design, cost estimation 

 Structure and electrical system in waste 

treatment, equipment and mechanical machine in 

waste treatment, instrumentation, regulations and 

details of system design, cost estimation 

 

283481 จรรยาบรรณส าหรับวิศวกรสิ่งแวดลอ้ม  

Ethic for Environmental Engineers 

1 (1-0-2) 283381 กฎหมายและจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม 

Environmental Law and Ethic 

3(3-0-6)  

 ลักษณะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ใน

ประเทศไทย พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ข้อตกลงระดับนานาชาติที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม สมาคมวิชาชีพที่

เ กี่ ย วข้ อ ง  สิ ทธิ และจรรยาบรรณของวิ ศวกร

สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและคุณธรรมที่จ าเป็นส าหรับ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม  

 องกรค์ด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับ

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติโรงงาน 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข การน าไปใช้และการบังคับใช้ ข้อบังคับ

และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

สิ ทธิ  จ รรยาบรรณและคุณธรรมของวิ ศวก ร

สิ่งแวดล้อม 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา จ านวน

หน่วยกิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

 Characteristic of engineering career, Engineering 

Act, international agreement related to engineering 

career, association of related professional, right and ethics 

of environmental engineering 

 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 

 

283491 สัมมนา  

Seminar 

1 (0-3-2) 283491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2)  

 ระเบียบวิธีการน าเสนอผลงาน การอภิปราย 

วิเคราะห์ และน าเสนอบทความ ผลงานการค้นคว้า 

หรืองานวิจัยที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 การสืบค้นงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปราย 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 Presentation technique, discussion, analysis and 

presentation of interesting research article and report 

in environmental engineering 

 Searching of research article in environmental 

engineering, collection data, data analysis and 

discussion, presentation technique 

 

283492 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

Environmental Engineering Project 

2 (0-6-3)    ปิดรายวิชา 

283391 การฝึกงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Training in Environmental Engineering 

6 หน่วยกิต 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

   ปิดรายวิชา 

   283492 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต  

    การศึ กษาหั ว ข้อที่ น่ าสนใจทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมภายใตก้ารดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การ

ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปราย 

การประยุกต์ใช้สถิติส าหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

การน าเสนอ และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

รายวิชาใหม่ 

    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 สหกิจศกึษา 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต  

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

รายวิชาใหม่ 
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ปรับปรุง 

   Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in environment as an 

apprentice in private or government sectors 

 

กลุ่มวิชาบงัคับทางภาษา   กลุ่มวิชาบงัคับทางภาษา                                       3 หน่วยกิต 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 

รายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

    ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเน้นใช้

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ

ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ

ค าศัพท์ 

    English in more specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skillwith 

additions of various speaking and writing topics 

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม                  9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม              9 หน่วยกิต  

283312 มลพิษในบรรยากาศ  

Atmospheric Pollution 

3 (3-0-6)    ปิดรายวิชา 

283313 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ  

Climate and Climate Change 

3 (3-0-6) 283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

Climate Change 

3 (3-0-6)  

 ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจาก

อดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อน

และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก 

แหล่งก าเนิดและแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก ความรู้

เบื้องต้นของผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด 

และ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ การป้องกันภัยพิบัติ

และเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง 

 ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจาก

อดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อน

และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก 

แหล่งก าเนิดและแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก ความรู้

เบื้องต้นของผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด 

และ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

นโยบายที่ เ กี่ ยวข้องกับการจัดการปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ การป้องกันภัยพิบัติ

และเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง 

ปรับรหัสวิชา 

และ ชื่อวิชา 

 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 

 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 
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ปรับปรุง 

283423 การออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียและ

ระบบส่งน้ าประปา  

3 (2-2-5) 283314 การออกแบบระบบระบายน้ าเสีย 

Design of Sewerage 

3(2-2-5)  

Sewerage and Water Distribution System Design   

 การออกแบบระบบส่งและกระจายน้ าด้วยท่อ 

การควบคุมการไหล การวัดอัตราการไหล การสลาย

พลังงาน การเลือกเคร่ืองสูบน้ า การไหลไม่ถาวร และ

ปัญหาการกัดกร่อนจากสุญญากาศของเคร่ืองสูบน้ า 

ลักษณะเฉพาะของระบบรวมและระบบแยก การ

วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร ไหลของ ระบบรวบรวมน้ า เ สี ย 

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ การออกแบบและการ

ด าเนินการของระบบรวบรวมน้ าเสียในชุมชนเมือง 

 ชลศาสตรก์ารไหลในระบบท่อระบายน้ าเสีย การ

ประมาณอัตราการไหล การออกแบบระบบท่อ

ร ว บ ร ว ม น้ า เ สี ย แ ล ะ ร ะ บบ ท่ อ ร ะ บ า ยน้ า ฝ น 

องค์ประกอบของระบบระบาย การออกแบบสถานีสูบ

น้ า 

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

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 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 

  

283332 การลดของเสียและเทคโนโลยกีารน า

กลับมาใชใ้หม่  

3 (3-0-6) 283323 การลดของเสียและเทคโนโลยกีารน า

กลับมาใชใ้หม่  

3(3-0-6)  

Waste Minimization and Recycling Technologies Waste Minimization and Recycling Technologies 

 การพัฒนาที่ย่ังยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจาก

การลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิด เทคนิคการลด

การเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการน าของเสียกลับมา

ใช้ใหม่อีก กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมิน

สิ่งแวดล้อม การประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม และการ

วิ เคราะห์วัฏจักรชีวิต  หลักการขั้นพื้นฐานของ

เทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 

กระบวนการน ากลับมาใชใ้หม่ และผลกระทบ 

 การพัฒนาที่ย่ังยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจาก

การลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิด เทคนิคการลด

การเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการน าของเสียกลับมา

ใช้ใหม่ กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมิน

สิ่งแวดล้อม การประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม และการ

วิ เคราะห์วัฏจักรชีวิต  หลักการขั้นพื้นฐานของ

เทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 

กระบวนการน ากลับมาใชใ้หม่ และผลกระทบ 

ปรับรหัสวิชา  

 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 

 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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

283411 การออกแบบระบบควบคมุมลพิษ

อากาศ  

3 (2-3-6) 283432 การออกแบบระบบควบคมุมลพิษ

อากาศ 

3(2-2-5)  

 Design of Air Pollution Control System  Design of Air Pollution Control System  

 หลักการและการออกแบบหน่วยควบคุมมลพิษ

อากาศที่เป็นอนุภาคและก๊าซ การออกแบบระบบ

ระบายอากาศ การด าเนินการระบบและบ ารุงรักษา 

Principles and design of air pollution control units 

for particulate and gases, ventilation system design, 

operation and maintenance 

 

 แนวคิดการควบคุมทางวิศวกรรมมลพิษอากาศ 

สารมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม หลักการและการ

ออกแบบหน่วยควบคุมมลพิษอากาศส าหรับฝุ่นและ

ก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงห้องตกตะกอน 

เตาเผาอุณหภูมิสูง ไซโคลน เคร่ืองจับอนุภาคด้วย

ไฟฟา้สถิต ผ้าใยกรอง เคร่ืองพ่นจับแบบเปียก การดูด

ซับ การดูดกลืน ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม 

การควบคุมดูแลและการบ ารุงรักษา การป้องกัน

มลพิษอากาศ 

ปรับรหัสวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา และ

จ านวนหน่วย

กิต 

   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 

 

283412 แบบจ าลองมลพิษอากาศ  

Air Pollution Modeling 

3 (2-2-5)    ปิดรายวิชา 

283424 การด าเนินการและการจัดการระบบ

โรงบ าบัดน้ าและน้ าเสีย  

3 (3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 Water and Wastewater Treatment Plant Operation 

and Management 

   

283425 การควบคมุมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม  

Industrial Water Pollution Control 

3 (3-0-6) 283415 การควบคมุมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม 

Industrial Water Pollution Control 

3(3-0-6)  

 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลักและ

ลักษณะของน้ า เสีย การลดปริมาณน้ า เสียและ

เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าเสียจาก

อุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ 

 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก ลักษณะ

ของน้ าเสีย การลดปริมาณน้ าเสียและเทคโนโลยี

ส ะอาด  เ ทค โน โล ยี ใ นก า รบ า บั ด น้ า เ สี ย จ าก

อุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 Production processes of major industries and 

their wastewater characteristics, wastewater 

minimization and clean technology, technology for 

industrial wastewater treatment, laws and 

regulations 

 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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

283322 ระบบวิศวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ  3 (2-2-5) 283416 ระบบวิศวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ 3(2-2-5)  

 Natural Treatment Engineering System  Natural Treatment Engineering System  

 การใช้จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมเพื่อการก าจัดสาร

มลพิษ การน าธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ หลักการ 

ประเภท และการด าเนินการระบบวิศวกรรมการ

บ าบัดแบบธรรมชาติ การบ าบัดโดยดิน การหมักปุ๋ย 

การบ าบัดด้วยพืชน้ า ระบบบ่อสาหร่าย ระบบบ่อปรับ

เสถียร พื้นที่ชุ่มน้ า ระบบบ่อปลา การบ าบัดด้วยพืช 

การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานและอาหารหยาบ

ส าหรับสัตว์ การบ าบัดมลพิษอากาศด้วยพืชและ

จุลินทรีย์ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ระบบบ าบัดแบบธรรมชาติ 

 การฟื้นฟูชีวสภาพ การฟื้นฟูด้วยพืช  การเลือก

พื้นที่ส าหรับระบบบ าบัดบนดิน การน าธาตุอาหาร

กลับมาใช้ใหม่ ประเภทและการด าเนินการระบบ

วิศวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ การบ าบัดโดยดิน 

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 

ปรับกลุ่มวิชา

จากวิชาเอก

เป็นวิชาเอก

เลือก ปรับ

รหัสวิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 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 

   

283426 เทคโนโลยกีารน าน้ ากลับมาใชซ้้ า  

Water Reuse Technologies 

3 (3-0-6)   

 

 ปิดรายวิชา 

283432 การควบคมุของเสียอุตสาหกรรม  

Industrial Waste Control 

3 (3-0-6)    ปิดรายวิชา 

283343 เทคโนโลยกีารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน  

3 (3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 Environmental and Energy Management Technologies     

283344 การจัดการลุ่มน้ าส าหรับวิศวกร  3 (2-2-5)    ปิดรายวิชา 

 Watershed Management for Engineers     

283441 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

Environmental Impact Assessment 

3 (2-2-5) 283444 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5)  

 แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบ การ

ประเมินทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทาง

นิเวศวิทยาคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และ

คุณภาพชีวติ การป้องกันและการวัดการลดผลกระทบ 

แผนการติดตามตรวจสอบ การมีส่วนรว่มของชุมชน 

 แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อม ความสอดคล้องกับ ผัง เมือง  การ

ประเมินผลทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทาง

นิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และ

คุณค่าคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบสุขภาพ 

มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการ

ติดตามตรวจสอบ การมีส่วนรว่มของชุมชน 

 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

 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 

 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) 283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  

 Selected Topics in Environmental Engineering  Selected Topics in Environmental Engineering  

 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Study on environmental engineering interesting 

topics 

 หัวข้อใหม่หรือหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อที่คัดสรร แนวโน้มในประเด็นต่าง ๆ การ

ประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)    

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 3(2-2-5) 

241182 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส ์1 4(3-2-7) 244101 ฟิสิกส ์1 4(3-3-8) 

261151 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 3(2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

3(3-0-6)    

005171 ชวีติและสุขภาพ 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3(2-2-5) 

241183 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
244102 ฟิสิกส ์2  3(3-2-7) 244102 ฟิสิกส ์2 4(3-3-8) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

   283102 ชวีวทิยาส าหรับวศิวกรรม 3(2-3-6) 

    สิ่งแวดลอ้ม  

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)    

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 3(3-0-6) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

005172 การจัดการการด าเนนิชีวิต 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
241284 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 241153 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

264202 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

   263261 การส ารวจ 3(2-3-6) 

   263211 ก าลังวัสดุ 1 3(3-0-6) 

 รวม 18 หนว่ยกติ  รวม 21 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

264303 สถิตวิศิวกรรม 3(3-0-6)    

263211 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 3(3-0-6)    
226171 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
3(3-0-6) 

263241 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 263272 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
283202 เคมีส าหรับวศิวกรรม 3(2-3-6) 283203 เคมีส าหรับวศิวกรรม 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดลอ้ม   สิ่งแวดลอ้ม  

   001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

   002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม 
3(2-2-5) 

   283231 การควบคุมเสียงรบกวนและ

การสั่นสะเทือน 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หนว่ยกติ  รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป (เลอืก) 3(3-0-6)    

263231 ส ารวจ 3(2-3-6)    

263344 หลักอุทกวิทยา 3(3-0-6)    

283301 ปฏบัิตกิารหนว่ยและ 4(4-0-8) 283304 ปฏบัิตกิารหนว่ยและกระบวนการ 3(2-2-5) 

 กระบวนการทางสิ่งแวดลอ้ม   ทางสิ่งแวดลอ้ม  

283321 การสุขาภบิาลอาคาร 3(3-0-6) 283311 การสุขาภบิาลอาคาร 3(2-2-5) 

283331 วศิวกรรมและการจัดการขยะ 3(3-0-6) 283321 วศิวกรรมและการจัดการมูลฝอย 3(2-2-5) 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

    เฉพาะ  

   283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มและ

พลังงาน 

4(4-0-8) 

   283381 กฏหมายและจริยธรรม 3(3-0-6) 

    สิ่งแวดลอ้ม  

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วชิาศึกษาทั่วไป (เลอืก) 3(3-0-6)    

283302 ปฏบัิตกิารวศิวกรรม 2(1-6-5)    

 สิ่งแวดลอ้ม     

283322 ระบบวศิวกรรมการบ าบัด 3(3-0-6)    

 แบบธรรมชาติ     

283341 ระบบและการจัดการ 3(3-0-6)    

 สิ่งแวดลอ้ม     

283311 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(3-0-6) 283332 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(2-2-5) 

283342 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 283342 การจัดการความปลอดภัยใน 3(3-0-6) 

 ในอุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม  

283xxx วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

   283312 วศิวกรรมและการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

    ประปา  

   283313 วศิวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5) 

    ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

   283322 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

   xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

283391 การฝึกงานดา้นวศิวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม 

6 หนว่ยกิต 

( 270 ชม.) 

   

 รวม 6 หน่วยกิต 

(ไม่นบัหน่วยกิต) 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

283421 วศิวกรรมและการออกแบบ 4(4-0-8)    

 ระบบประปา     

283422 วศิวกรรมและการออกแบบ 4(4-0-8)    

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย     

283431 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)    
283491 สัมมนา 1(0-3-2)    
283xxx วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6) 283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

   283444 การออกแบบระบบทาง 3(2-2-5) 

    วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

   283491 สัมมนา 1(0-3-2) 

   283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

   283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

283401 การออกแบบระบบทาง 3(3-0-6)  

 วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม     

283481 จรรยาบรรณส าหรับวศิวกร 1(1-0-2)    

 สิ่งแวดลอ้ม     

283492 โครงงานทางวิศวกรรม 2(0-6-3)    

 สิ่งแวดลอ้ม     

283xxx วชิาเอกเลอืก 3(3-0-6)    

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x)    

   ให้เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี้ 1 รายวชิา 

   283492 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

   283493 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม  6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ง  

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ  

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัด พะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3411 

Email torpong.envi@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
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Chaisri Tharasawatpipat, Kowit Suwannahong, Jittiporn Kruenate, Torpong Kreetachat.  ( 2015) , 

Removal of VOCs by Photocatalytic oxidation using nano- TiO2 / PLA composite.  Journal of 
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง 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 จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

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 
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง 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) เกียรตนิิยมอันดับ 2 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

  

ผลงานวิชาการ:  

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, สุธิดา ใจชื้น และวราพร ปัญญา. (2560). การก าจัดฟลูออไรด์ในน้ าด้วยถ่าน

กระดูกและอลูมินากัมมันต์ในคอลัมน์ดูดซับแบบตัวกลางอยู่กับที่. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0”, 

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560. นครปฐม, ประเทศไทย. 25-29. 

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, กฤษณา แก้วยาใจ และณัฐณิชา เมืองค า. (2560). แผนที่ความเข้มข้นของ

ฟลูออไรด์ในน้ าบ่อตื้นและน้ าประปาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี 16, วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพ, ประเทศไทย.  

ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง และ ปาจรีย์ ทองสนิท. (2555). ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติ

ของออ้ย. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, 2555, 8-16. 
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ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, ปาจรยี์ ทองสนทิ, ยุทธชัย อินทร์แผลง, อาการณ ์ส าโรง และสิรศิุขต ์พรมประสิทธิ์. 

(2555). การชะละลายของแคดเมียมออกจากดินที่บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี . การประชุมวิชาการ

สิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ครั้งที่ 11, วันที่ 21-23 มีนาคม 2555. 

ปาจรยี์ ทองสนทิ และ ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง. 2553. ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักใน

ดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง , ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2553. 
 

ผลงานวิจัย: อาจารย์ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 

โครงการ แผนที่สารสนเทศฟลูออไรด์ในน้ าบริโภคของจังหวัดพะเยา (2560): งบประมาณแผน่ดิน 

โครงการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ ากว๊านพะเยา 

(2559): ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Area base 

โครงการ การประยุกต์ใช้กระบวนการดูดซับเพื่อก าจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ าส าหรับพื้นที่ชนบท (2558): 

งบประมาณแผน่ดิน 

โครงการ มลพิษอากาศจากการเผาอ้อย, (2554): งบประมาณแผน่ดิน 

โครงการ ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด

ล าปาง, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2553): งบประมาณแผน่ดิน 

โครงการ การชะละลายของแคดเมียมออกจากดินที่บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี (2552): งบประมาณแผน่ดิน 
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ภาคผนวก ฉ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ป ี

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายตอ่พงศ์ กรธีาชาต ิ 36099001XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมเคม ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2550 

2544 

2542 

180 180 180 180 180 

2 นายณภัทร  จักรวัฒนา 35201005XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

M.Eng. 

 

วศ.บ. 

Environmental Engineering 

 

Environmental Engineering 

 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

The University of New South Wales, 

Australia 

The University of New South Wales, 

Australia 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2552 

 

2545 

 

2542 

180 180 180 180 180 

   3 นางเนทิยา กรีธาชาต ิ 36399001XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เคม ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

2551 

2544 

2542 

180 180 180 180 180 

4* นายอนุสรณ์ บุญปก 33416008XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Environmental Technology 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2554 

2546 

2542 

180 180 180 180 180 

5* 

 

นายศักดิ์สิทธิ์ อ่ิมแมน 34611000XXXXX อาจารย์ 

 

 

Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Energy Technology 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

2552 

2549 

180 180 180 180 180 

6* นายสิทธิชัย  พิมลศรี 

 

 

37301006XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Environmental Technology 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2552 

2543 

2537 

180 180 180 180 180 
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หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

ล าดับ 

ท่ี 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ป ี

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

7 นางสาวสุปรดีา หอมกลิ่น 

 

35507000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

การจัดการสิ่งแวดล้อม  

การจัดการสิ่งแวดล้อม  

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2552 

2548 

2546 

180 180 180 180 180 

8 นายสุลักษณ ์สุมิตสวรรค ์ 35099011XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Civil Engineering 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

The University of Texas at Arlington 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2554 

2544 

2541 

180 180 180 180 180 

9* นางสาวโสมนัส  สมประเสรฐิ 

 

35014005XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Environmental 

Technology  

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2551 

2545 

2540 

180 180 180 180 180 

10* นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 3669900XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2542 

2537 

180 180 180 180 180 
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