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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/ภาควิชา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

รหัสหลักสูตร 

ช่ือหลักสตูร 

ภาษาไทย    :     หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ภาษาองักฤษ:   Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   ช่ือเตม็: วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

  ช่ือย่อ:  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็:  Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 

          ช่ือย่อ:  B.Eng. (Environmental Engineering) 

 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลกัสูตร 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  หน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ  

   หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

     หลักสตูรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

      หลักสตูรระดับปริญญาตรี 6 ปี   
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5.2 ประเภทของหลักสตูร  

 หลักสตูรทางวิชาการ 

    หลักสตูรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

   หลักสตูรทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

   หลักสตูรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

         

5.3  ภาษาทีใ่ช ้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เอกสารและต าราในวิชาพ้ืนฐานเฉพาะของหลักสตูรเป็นภาษาองักฤษ 

 

5.4 การรบัเขา้ศึกษา  

 รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

5.5  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

เป็นหลักสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพียงสาขาเดียว  

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เร่ิมเปิดรับนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่  1 ปี

การศึกษา 2561  

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี อนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรในการประชุม คร้ังที่  

...1/2560.... วันที่ ...17.. เดือน ...มกราคม... พ.ศ. ...2560.. 

 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อนุมัติ/เหน็ชอบ หลักสตูรในการประชุม คร้ังที่ 

.....4/2560.... วันที่ ...28... เดือน ....มีนาคม.... พ.ศ. ...2560... 

 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อนุมัติ/เหน็ชอบ หลักสตูรในการประชุม คร้ังที่ .................. 

วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

   ผู้ส าเรจ็การศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกบังานด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปน้ี

 8.1  วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

 8.2  นักวิจัย/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

     8.3  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 

     8.4  วิศวกรขายเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

     8.5  ประกอบอาชีพอสิระทางด้านวิศวกรรมสขุาภิบาล หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

ล าดบั 

ที่ 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนั 

ที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1. อาจารย์ ดร. เสฎฐา  ศาสนนันทน์ วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน า้), 2532 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2535  

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2537 

M.Sc. (Structural Engineering),2542 

Ph.D. (Environmental Engineering), 2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Liverpool, UK 

University of Tasmania, 

Australia 

xxxxxxxxxxxxx 

2. รศ.ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2532 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2537 

Ph.D. (Civil Engineering), 2547 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

University of Sheffied, UK 

xxxxxxxxxxxxx 

3. อาจารย์ ดร.สธุดิา ทปีรักษพันธุ ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2551 

วศ.ม (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2553 

Ph.D.(Urban Engineering), 2557 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Tokyo, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 

4. อาจารย์ ดร.ภญิโย วงศท์อง 

 

วท.บ. (สาขาเคม)ี, 2545 

วท.ม. (สาขาเคมี), 2548 

ปร.ด. (ปิโตรเคมี), 2557 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5. อาจารย์ปรารถนา ประชานุรักษ ์

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2545 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2549 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10.  สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก   

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) ที่ค านึงถึงความเช่ือมโยงของทุนทั้ง 6 แหล่ง ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม 

ทุนมนุษย์ ทุนการเงินและทุนวัฒนธรรม นโยบายการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการปรับตัวเข้าสู่
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เศรษฐกิจยุค 4.0 เพ่ือให้มีการพัฒนาทางวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา เพ่ือให้สามารถน าไปต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ต่อไป อีกทั้งแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต เช่น การรวมตัวของ

เศรษฐกิจในภูมิภาค (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน; AEC) การเปล่ียนศูนย์กลางอ านาจทาง

เศรษฐกิจโลกมาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ความต้องการและปัญหาด้านพลังงาน แนวโน้มการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้มากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของ

ประเทศ ฯลฯ จึงเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของโลกและรับมือกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน จากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เน้นการ

พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในแต่ละสาขา รวมทั้งมีศักยภาพในการท างานใน

ระดับนานาชาติได้ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่งเน้นในการเปิดหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือผลิตบุคลากรทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้มีความสามารถที่จะท างานได้ในระดับนานาชาติ เพ่ือเป็นการตอบสนอง

ต่อแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

  

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมีความเกี่ยวเน่ืองอย่างมาก

ในการวางแผนหลักสูตร ทั้งน้ีแนวทางการเปล่ียนแปลงด้านสังคมในปัจจุบันของหลายประเทศ

ก าลังเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางด้าน

วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีแนวโน้มไปในทางประเทศที่พัฒนาแล้วมากข้ึน จึงอาจส่งผลให้เกดิภัยคุกคาม

ต่อประเทศจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ตามประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้

และสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากน้ีอาจท าให้เกิดปัญหาการระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ 

เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ และความแตกต่างของสังคมและ

วัฒนธรรม ดังน้ันเม่ือคนเปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิตตามกระแสของโลก การใช้ชีวิตในสังคมจึงควร

ให้ความส าคัญกบัการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 

 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกด้านหน่ึงในการบรรเทาและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

ทุกข้ันตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการบรรเทาและป้องกันปัญหา

สิ่งแวดล้อมด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน รวมทั้งเผยแพร่แนวทางดังกล่าวแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน

โดยรอบที่มี ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ทั้งน้ีในหลักสูตรยังมีการเสริมสร้าง

ศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม จริยธรรม” ในการปฏบัิติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร

อนัจะเป็นภมิูคุ้มกนัในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 

สงัคม และประเทศชาติ  
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12.  ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร    

  สืบเน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปิดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 2553) 

ต่อมาสภาวิศวกรได้มีการก าหนดให้สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาที่ต้องมีใบประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อก าหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 และ 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554  จึงท าให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง 2560) เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพและข้อก าหนดของสภา

วิศวกร                                                   

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยตรง ซ่ึง

ครอบคลุมการจัดการ การบริหาร การควบคุม การออกแบบและการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ทั้งที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและในระดับครัวเรือน โดยภาพรวมจึงถือได้ว่า 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาวิศวกรรมสาขาหน่ึงที่จะมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศไทยเป็น

อย่างย่ิง โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้าน

การพัฒนาทางเศรษฐกจิและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังน้ันในการ

พัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาในเชิงรุกให้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการ

ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค 4.0 เพ่ือให้มีการพัฒนาทางวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและสามารถ

ปรับเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีในภมิูภาค

อาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2558  ที่จะมาถึง โดยการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความสามารถใน

การประมวลความรู้ต่างๆ  จากหลากหลายสาขาในการสร้างเทคโนโลยีที่จะบรรเทาและป้องกัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ทางสงัคมและวัฒนธรรม และมีการส่งเสริมให้

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยในการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้อง

มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถปฏบัิติงานได้ทนัท ีผ่านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสห

กิจศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารและท างานในระดับนานาชาติได้ รวมทั้งมีศักยภาพสูงใน

การพัฒนาตนเองให้เข้ากบัลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น

ด้านทกัษะการปฏบัิติและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีเป็นไปตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากน้ีหลักสูตร

ยังมีการส่งเสริมความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งน้ีเพ่ือให้บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

  หลักสตูรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ถูกออกแบบให้มีการบูรณาการร่วมกนัของศาสตร์ในหลายแขนง 

เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน า้และการจัดการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้นิสิตได้

เช่ือมโยงการเรียนการสอนกับหลักสูตรอื่นๆ และหลักสตูรนี้ ยังมีความร่วมมือกับส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้  คณะวิทยาศาสตร์ด้วย 

  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชา  ในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน  โดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกติ 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ด าเนินการสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้  คณะวิทยาศาสตร์ 

    13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชา  ในหลกัสูตรนี้ ทีเ่ปิดสอนใหภ้าควิชา/หลกัสูตรอื่นมาเรียน 

         ไม่มี 

13.3  การบริหารจดัการ 

  ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรของภาควิชา ซ่ึงรับหน้าที่ประสานงานกบัอาจารย์ร่วมสอนจากภาควิชาอื่น หรือหลักสตูร

หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง และนิสิต เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชา 

(มคอ. 3) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตาม

และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เน้นจัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือควบคุมและบ าบัดมลพิษ

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 

1.2 ความส าคญั 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เลง็เหน็ถึงความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้

ทรัพยากรอย่างไร้ขีดจ ากัด ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรม ท าให้วิศวกรสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงในการเสริมสร้าง

การพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และย่ังยืน จึงมีความมุ่งม่ันที่จะผลิตบัณฑิตที่

สามารถเข้าใจและ ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ จึงได้จัดท าหลักสูตร

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีความรอบรู้ทางเทคโนโลยี และเทคนิค

การจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้เหล่าน้ันมาประยุกต์ใช้ ในการควบคุม ออกแบบและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน ตลอดจนสามารถวางแผนการจัดการและควบคุมป้องกัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ เกดิขึ้นในอนาคตได้ 

1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณลักษณะดังน้ี 

1.  มีความรู้ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

2.  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

เพ่ือการจัดการ บริหาร ควบคุม ออกแบบ ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ  

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม บน

พ้ืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 
 

 

  

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสตูร ให้มีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ.ก าหนด และตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

-พัฒนาหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF)  

-ติดตามประเมินการใช้หลักสตูร

อย่างสม ่าเสมอ 

-เอกสารกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกบัการปรับปรุง

หลักสตูร 

-รายงานผลการติดตามและ

ประเมินหลักสูตร 

2. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสตูร

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และข้อบังคับของ สภาวิศวกร 

 

-จัดหลักสตูรให้มีรายวิชา

สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ 

ตามเกณฑข์องสภาวิศวกร 

-ปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัยโดย

มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสตูร

ทุกๆ 5 ปี 

-หลักสตูรเป็นไปตาม

มาตรฐานและเกณฑ์

ข้อบังคับของสภาวิศวกร 

-หลักสตูรที่เกี่ยวข้องผ่าน

การรับรองจากสภาวิศวกร 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ผู้สอน 

-สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอนเพ่ือให้เกดิความเข้มแขง็

ด้านวิชาการ อาท ิการอบรม การ

ปฏบัิติงานร่วมกบัสถาน

ประกอบการและการศึกษาต่อ 

-อาจารย์ผู้สอนประจ า

หลักสตูรทุกคนได้รับการ

สนับสนุนในการเข้ารับการ

อบรมหรือพัฒนาตนเอง/

คุณวุฒิอาจารย์ที่เพ่ิมข้ึน 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ   

ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหน่ึง แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่

น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 หมวด 1 (ระบบการศึกษา) 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งน้ีขึ้นกบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนว

ทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

2. การด าเนินการของหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนตามรายละเอยีดต่อไปนี้  

ภาคต้น   เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม   

ภาคปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม   

 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559  หมวด 3 ข้อที่ 12 เร่ืองการรับเข้าเป็นนิสิตหรือฉบับที่มี

การเปล่ียนแปลงต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาแล้วเหน็สมควรรับเข้า

ศึกษาและมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี 

  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติ

เพ่ิมเติมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 

2559 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) และ/หรือประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้สมัครที่มี

คุณสมบัติต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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2.3  ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

 การเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมน้ัน เป็นการเรียนที่มี

รูปแบบเน้นการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาจท าให้นิสิตแรกเข้าอาจประสบปัญหา

ด้านต่างๆดังน้ี 

1) เร่ืองการปรับตัวในการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาดเป้าหมายในการศึกษา 
2) นิสติมีทกัษะด้านภาษาองักฤษไม่เพียงพอต่อการศึกษา ได้แก่ ทกัษะการฟัง และทกัษะ

การอ่าน  ต ารา หรือเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาองักฤษ 

3) นิสติแรกเข้ามีป ญหาพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 

2.4  กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

1) จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต  เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยฯ  และการแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากจิกรรม 

2) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตือน ให้ค าปรึกษาแนะน า และการติดตามการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 ที่อยู่ใน

ความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังน้ันนิสติทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงสามารถเข้าพบ

เพ่ือขอค าแนะน าได้ 

3) จัดสอนเสริมในรายวิชาภาษาองักฤษ และรายวิชาพ้ืนฐานดังกล่าว 

4) จัดกิจกรรมให้กับนิสิตทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น กจิกรรมเสริมนอกหลักสตูร 

 

2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

  จ านวนนิสติระดับปริญญาตรีที่จะรับเข้าศึกษา และคาดว่าจะจบการศึกษาในช่วง 5 ปี (2561 - 

2565) ดังน้ี 

ระดบัชั้นปี 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 

ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 40 40 
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2.6   งบประมาณตามแผน 

 (1)  ประมาณการรายรบัประจ าปี  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

3,200,000 6,400,000 9,800,000 13,000,000 13,000,000 

รวมรายรบั 3,200,000 6,400,000 9,800,000 13,000,000 13,000,000 

หมายเหตุ ค่ากจิกรรมออกค่ายส ารวจ (5,000 บาท/คน) ช าระค่าธรรมเนียมในภาคเรียนที่มกีารเปิดสอนรายวชิา วศย 

263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม 

(2)  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมวดการจดัการเรียนการสอน      

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษ

และคณะร่วมสอน) 

384,000 768,000 1,176,000 1,560,000 1,560,000 

2. ค่าวัสด ุ(วัสดุส านักงานและวสัดุการ

เรียนการสอน) 

480,000 960,000 1470,000 1,950,000 1,950,000 

3. ทุนและกจิกรรมนิสติ 156,000 312,000 477,750 633,750 633,750 

4. งบพัฒนาบุคลากร 160,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 160,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 320,000 640,000 640,000 640,000 640,000 

7. ค่าสาธารณปูโภค 256,000 512,000 512,000 512,000 512,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครภุัณฑ ์ 512,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 480,000 960,000 1,470,000 1,950,000 1,950,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      

1. ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย 

(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

76,000 152,000 228,000 304,000 304,000 

2. ค่าธรรมเนียมห้องสมุด 

(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

32,000 64,000 96,000 128,000 128,000 

3. ค่าบ ารงุกองทุนห้องสมุด 

(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 

4. ค่าธรรมเนียมฝ่ายกจิการนิสติ 

(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

68,000 136,000 204,000 272,000 272,000 

5. ค่าบ ารงุกองทุนคอมพิวเตอร์ 

(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

52,000 104,000 156,000 208,000 208,000 

รวมรายจ่าย 3,176,000 6,352,000 8,213,750 9,981,750 9,981,750 
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    2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

  อื่นๆ (ระบุ) 

 

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั  

  การเทยีบโอนหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1 หลกัสูตร 

      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

    1. แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร 148 หน่วยกติ 

    2. แผนสหกจิการศึกษา หน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร 148 หน่วยกติ 

 

             3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

รายละเอียด 

แผนการศึกษา / จ านวนหน่วยกิจ 

แผนเนน้

โครงงานฯ 

แผนสหกิจ

ศึกษา 

ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

1. วิชาบงัคบั   (20หน่วยกติ)   

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (9 หน่วยกติ) 

1.1.1 ภาษาไทย 

1.1.2 ภาษาองักฤษ 

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี) 
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

 

3 

6 

3 

8 

 

3 

6 

3 

8 

2.วิชาเลือก     (10หน่วยกติ) 

2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ

เทคโนโลยี) 

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 
2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั 

 

10 

 

ไม่น้อยกว่า 5 

ไม่น้อยกว่า 2 

 

10 

 

ไม่น้อยกว่า 5 

ไม่น้อยกว่า 2 
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รายละเอียด 

แผนการศึกษา / จ านวนหน่วยกิจ 

แผนเนน้

โครงงานฯ 

แผนสหกิจ

ศึกษา 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า 112 หน่วยกิต 112 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  22 22 

2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมศาสตร์  50 50 

3. กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 30 30 

4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสหกจิศึกษา 4 7 

5. กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 3 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 148 หน่วยกิต 148 หน่วยกิต 

    

   3.1.3 รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกิต  

 1. วิชาบงัคบั 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ ดังน้ี 

    1.1.1 ภาษาไทย  

  มศว 111        ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

  SWU 111  Thai for Communication  

  1.1.2 ภาษาองักฤษ  

มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

SWU 121  English for Effective Communication 1  

มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

SWU 122  English for Effective Communication 2  

มศว 123  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  3(2-2-5) 

SWU 123  English for International Communication 1  

มศว 124  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2  3(2-2-5) 

SWU 124  English for International Communication 2  

 1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี)  ก าหนดให้เรียน 

3 หน่วยกติจากรายวิชาต่อไปนี้   

มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทลั  3(3-0-6) 

SWU 141  Life in a Digital World  
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1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 

8หน่วยกติจากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์  3(3-0-6) 

SWU 151  General Education for Human Development  

มศว161  มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

SWU 161  Human in Learning Society  

มศว261  พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU 261  Active Citizens  

2. วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้  

  2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3)  

SWU 241  Digital Technology and Society Trends   

มศว242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                                        3(3-0-6)  

SWU 242  Mathematics in Daily Life   

มศว 243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                                                   3(3-0-6)  

SWU 243  Personal Financial Management   

มศว 244  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                           3(3-0-6)  

SWU 244  Science for Better Life and Environment   

มศว 245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4)  

SWU 245  Science, Technology and Society   

มศว 246  วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                                                                    2(2-0-4)  

SWU 246  Healthy Lifestyle   

มศว 247  อาหารเพ่ือชีวิต                                                                                        2(1-2-3)  

SWU 247  Food for Life   

มศว 248  พลังงานทางเลือก                                                                                      2(2-0-4)  

SWU 248  Alternative Energy   

มศว 341  ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3)  

SWU 341  Business in a Digital World   

 

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 

หน่วยกติ 

มศว 251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3)   

SWU 251  Music and Human Spirit    
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มศว 252  สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6)   

SWU 252  Aesthetics for Life    

มศว253  สนุทรียสนทนา 2(1-2-3)   

SWU 253  Dialogue    

มศว254  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3)   

SWU 254  Art and Creativity    

มศว255  ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3)   

SWU 255  Constitution For Living    

มศว256  การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4)   

SWU 256  Reading for Life    

มศว257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4)   

SWU 257  Literature for Intellectual Powers    

มศว258  ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4)   

SWU 258  Arts of Speaking and Presentation    

มศว262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 2(2-0-4)   

SWU 262  History and Effects on Society    

มศว263  มนุษย์กบัสนัติภาพ 2(2-0-4)   

SWU 263  Human and Peace    

มศว264  มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4)   

SWU 264  Human in Multicultural Society    

มศว265  เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)   

SWU 265  Economic Globalization    

มศว266  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4)   

SWU 266  Sufficiency Economy    

มศว267  หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4)   

SWU 267  Principles of Modern Management    

มศว268  การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3)   

SWU 268  Social Study by Research    

มศว351  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)   

SWU 351  Personality Development    

มศว352  ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6)   

SWU 352  Philosophy and Thinking Process    

มศว353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)   

SWU 353  Logical Thinking and Ethics    
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มศว354  ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5)   

SWU 354  Creativity and Innovation    

มศว355  พุทธธรรม 3(3-0-6)   

SWU 355  Buddhism    

มศว356  จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4)   

SWU 356  Social Psychology for Living    

มศว357  สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4)   

SWU 357  Mental Health and Social Adaptability    

มศว358  กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม  2(1-2-3)   

SWU 358  Creative Activities for Life and Social 

Development 

   

มศว361  มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4)   

SWU 361  SWU for Communities    

มศว362  ภมูิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3)   

SWU 362  Local Wisdom    

มศว363  สมัมาชีพชุมชน 2(1-2-3)   

SWU 363  Ethical Careers for Community    

มศว364  กจิการเพ่ือสงัคม 2(1-2-3)   

SWU 364  Social Enterprise    

 

2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ 

มศว131  ลีลาศ 1(0-2-1)    

SWU 131  Social Dance     

มศว132  สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1)    

SWU 132  Personal Fitness     

มศว133  การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1)    

SWU 133  Jogging for Health     

มศว134  โยคะ 1(0-2-1)    

SWU 134  Yoga     

มศว135  ว่ายน า้ 1(0-2-1)    

SWU 135  Swimming     

มศว136  แบดมินตัน 1(0-2-1)    

SWU 136  Badminton     

มศว137  เทนนิส 1(0-2-1)    
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SWU 137  Tennis     

มศว138  กอล์ฟ 1(0-2-1)    

SWU 138  Golf     

มศว139  การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1)    

SWU 139  Weight Training     

 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

 1. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียน 22 หน่วยกิต 

ดังน้ี                         

คณ 114  คณิตศาสตร์ทั่วไป  4(4-0-8) 

MA 114  General Mathematics  

คม 103  เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 

CH 103  General Chemistry  

คม 193  ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 

CH 193  General Chemistry Laboratory  

ฟส 101  ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1  3(3-0-6) 

PY 101  Introductory Physics I  

ฟส 102 

PY 102 

ฟส 181 

 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 

Introductory Physics II 

ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1                                                     

 3(3-0-6) 

 

 1(0-3-0) 

PY 181 

ฟส 182 

PY 182 

 Introductory Physics Laboratory I 

ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 

Introductory Physics Laboratory II  

 

 1(0-3-0) 

วศย 102  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1  3(3-0-6) 

CvE 102  Calculus for Civil and Environmental 

Engineering I 

 

วศย 203  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2   3(3-0-6) 

CvE 203  Calculus for Civil and Environmental 

Engineering II 

 

 

 2. กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์ก าหนดให้เรียน 50 หน่วยกิต ดังน้ี 

วศ 201  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0-6) 

EG 201  English for Specific Purposes I  

วศ 202  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(3-0-6) 

EG 202  English for Specific Purposes II  
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วศก 109  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

ME 109  Engineering Drawing  

วศฟ 170  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

EE 170  Computer Programming  

วศย 211  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

CvE 211  Engineering Mechanics I  

วศย 213  ความแขง็แรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

CvE 213  Strength of Materials I  

วศย 214  ความแขง็แรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 

CvE 214  Strength of Materials II  

วศอ 222  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

InE 222  Engineering Materials  

วศย 241  ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

CvE 241  Hydraulic  

วศย 343  ปฏบัิติการชลศาสตร์ 1(0-3-0) 

CvE 343  Hydraulic Laboratory  

วศย 332  ปฐพีกลศาสตร์    3(3-0-6) 

CvE 332  Soil Mechanics  

วศย 333  ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

CvE 333  Soil Mechanics Laboratory  

วศย 261  วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 

CvE 261  Surveying  

วศย 262  ปฏบัิติการส ารวจ 1(0-3-0) 

CvE 262  Surveying Field Work  

วศย 263  ฝึกงานส ารวจภาคสนาม 1(0-6-0) 

CvE 263  Surveying Camp  

วศส 201  เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(3-3-7) 

EvE 201  Chemistry for Environmental Engineering  

วศส 202  ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 

EvE 202  Biology for Environmental Engineering  

วศส 203  หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

3(3-0-6) 

EvE 203  Unit Operations and Process for 

Environmental Engineering I  
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วศส 304  หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและหน่วยกระบวนการ

ส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 2 

3(3-0-6) 

EvE 304  Unit Operations and Process for 

Environmental Engineering II 

 

    3. กลุ่มวิชาเอกบงัคบั ก าหนดให้เรียน 30 หน่วยกติ ดังน้ี 

  วศส 311  การออกแบบงานประปา 3(2-2-5) 

  EvE 311  Water Work Design  

  วศส 321  ปฏบัิติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(1-6-2) 

  EvE 321  Environmental Engineering Laboratory  

  วศส 322  การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี 3(2-2-5) 

EvE 322  Wastewater Engineering Design  

  วศส 331  วิศวกรรมขยะมูลฝอย                    3(3-0-6) 

  EvE 331  Solid Waste Engineering  

  วศส 341  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 

  EvE 341  Air Pollution and Control  

  วศส 351  ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

  EvE 351  Environmental Systems and Management  

  วศส 361  การสขุาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 

  EvE 361  Building Sanitation  

วศส 362  การออกแบบระบบทอ่ระบายเสียและการสบูน า้ 3(2-2-5) 

EvE 362  Design of Sewerage and Pumping System  

  วศส 371  วิศวกรรมของเสียอนัตราย 3(3-0-6) 

  EvE 371  Hazardous Waste Engineering  

  วศส 481  การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  EvE 481  Industrial Safty Management  

   4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมและสหกิจ 

แผนเนน้โครงงานวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม ก าหนดให้เรียน 4 หน่วยกติ ดังน้ี 
วศส 491 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0) 

EvE 491 Preperation of Environmental Engineering Project  

วศส 492 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(0-9-0) 

EvE 492 Environmental Engineering Project  
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แผนสหกิจศึกษา ก าหนดให้เรียน 7 หน่วยกติ ดังน้ี 

วศส 493 เตรียมสหกจิศึกษา  1(0-3-0) 

EvE 493 Preperation of Co-operative Education  

วศส 494 สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 

EvE 494 Co-operative Education  

 5. กลุ่มวิชาเอกเลือก  

    แผนเนน้โครงงานวิศวกรรมสิง่แวดลอ้มก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

    แผนสหกิจศึกษา ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

  กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วศส 422  การฟ้ืนฟูดินและน า้ใต้ดิน 3(3-0-6) 

EvE 422  Soil and Groundwater Remediation  

วศส 423  การบ าบัดน า้เสยีขั้นสูง 3(3-0-6) 

EvE 423  Advanced Wastewater Treatment  

วศส 424  การออกแบบระบบการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 3(2-2-5) 

EvE 424  Waste Recycling System Design  

วศส 425  ปฏบัิติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสงู 3(2-3-4) 

EvE 425  Advanced Environmental Engineering Practices   

วศส 432  การออกแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสขุาภิบาล          3(2-2-5) 

EvE 432  Sanitary Landfill Design               

วศส 452  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

EvE 452  Environmental Impact Assessment  

วศส 453  การป้องกนัมลพิษ 3(3-0-6) 

EvE 453  Pollution Prevention  

วศส 454  มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 3(3-0-6) 

EvE 454  Industrial Pollution and safety  

วศส 455  การจัดการคุณภาพน า้ 3(3-0-6) 

EvE 455  Water Quality Management  

วศส 482  วิศวกรรมสขุภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

EvE 482  Environmental Health Engineering  

วศส 483  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

EvE 483  Environmental Law  

วศส 484  วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภัย 3(3-0-6) 

EvE 484  Fire Protection Engineering  

วศส 485  การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทอืน 3(3-0-6) 
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EvE 485  Noise and Vibration Control  

วศส 486  การสร้างแบบจ าลองสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

EvE 486  Environmental Modeling  

วศส 487  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3(3-0-6) 

EvE 487  Environment and Energy  

วศส 488  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

3(2-3-4) 

EvE 488  Computer Application in Environmental 

Engineering 

 

วศส 489  การจัดการงานก่อสร้างส าหรับงานทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

EvE 489  Construction Management for Environmental 

Engineering 

 

วศส 495  หัวข้อศึกษาขั้นสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

EvE 495  Advanced Topics in Environmental Engineering  

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

วศย 212  คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

CvE 212  Applied Mathematics for Civil Engineers  

วศย 215  การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

CvE 215  Structural Analysis I  

วศย 316  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6) 

CvE 316  Structural Analysis II  

    กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี  

วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 2(2-0-4) 

CvE 231 Engineering Geology  

วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์                 3(3-0-6) 

CvE 433 Applied Soil Mechanics   

วศย 436 วิศวกรรมฐานราก     4(3-3-6) 

CvE 436 Foundation Engineering    

    กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน า้  

วศย 341 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

CvE 341 Hydrology  

วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

CvE 342 Hydraulic Engineering 
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   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

วศย 453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง 3(3-0-6) 

CvE 453 Construction Engineering Management    

วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6) 

CvE 455 Construction Safety  Management  

   กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ  

วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี 3 (3-0-6) 

CvE 464 Photogrammetry  

วศย 466 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา 3 (2-3-4) 

CvE 466 Geographic Information System in Civil 

Engineering  

 

   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง 

วศย 371 วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6) 

CvE 371 Highway Engineering     

วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง      3 (3-0-6) 

CvE 473 Transportation Engineering  

   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดใหเ้รียน 6 หน่วยกิต  

          ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ แต่ต้องไม่ซ า้กับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็น

รายวิชาที่ก  าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือนิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่ เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

   3.1.4 รายวิชาทีจ่ดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

   รายวิชาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ จากรายวิชาดังต่อไปนี้   

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(1) วศส 201  เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(3-3-7) 

 EvE 201  Chemistry for Environmental Engineering  

(2) วศส 202  ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 

 EvE 202  Biology for Environmental Engineering  

(3) วศส 203  หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

3(3-0-6) 

 EvE 203  Unit Operations and Process for Environmental 

Engineering I  
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(4) วศส 304  หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 

3(3-0-6) 

 EvE 304  Unit Operations and Process for Environmental 

Engineering II 

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

(5)   วศส 311  การออกแบบงานประปา  3(2-2-5) 

   EvE 311  Water Work Design  

(6)   วศส 322  การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี 3(2-2-5) 

 EvE 322  Wastewater Engineering Design  

(7)   วศส 331  วิศวกรรมขยะมูลฝอย                    3(3-0-6) 

   EvE 331  Solid Waste Engineering  

(8)   วศส 341  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 

   EvE 341  Air Pollution and Control  

(9)   วศส 351  ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

   EvE 351  Environmental Systems and Management  

(10)   วศส 361  การสขุาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 

   EvE 361  Building Sanitation  

(11) วศส 362  การออกแบบระบบทอ่ระบายเสียและการสบูน า้ 3(2-2-5) 

 EvE 362  Design of Sewerage and Pumping System  

(12)   วศส 371  วิศวกรรมของเสียอนัตราย 3(3-0-6) 

   EvE 371  Hazardous Waste Engineering  

    กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 ให้นิสติเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกในรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาองักฤษ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 

(13) วศส 422  การฟ้ืนฟูดินและน า้ใต้ดิน 3(3-0-6) 

 EvE 422  Soil and Groundwater Remediation  

(14) วศส 423  การบ าบัดน า้เสยีขั้นสูง 3(3-0-6) 

 EvE 423  Advanced Wastewater Treatment  

(15) วศส 424  การออกแบบระบบการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 3(2-2-5) 

 EvE 424  Waste Recycling System Design  

(16) วศส 453  การป้องกนัมลพิษ 3(3-0-6) 

 EvE 453  Pollution Prevention  

(17) วศส 454  มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 EvE 454  Industrial Pollution and safety  
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(18) วศส 455  การจัดการคุณภาพน า้ 3(3-0-6) 

 EvE 455  Water Resource Management  

(19) วศส 485  การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทอืน 3(3-0-6) 

 EvE 485  Noise and Vibration Control  

(20) วศส 487  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3(3-0-6) 

 EvE 487  Environment and Energy  

 

ความหมายของรหสัวิชา  

 การก าหนดรหัสรายวิชา น าหน้าด้วยกลุ่มตัวอกัษร 2-3 ตัว ตามด้วยกลุ่มตัวเลข 3 ตัว ซ่ึงจ าแนก

ตามแผนภมูิต่อไปน้ี 

 XXX   XXX 

 

 

ความหมายกลุ่มตัวอกัษร 

 มศว หรือ SWU  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 คม หรือ  CH   หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาเคมีพ้ืนฐาน 

 คณ หรือ MA  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 ฟส หรือ PY  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาฟิสกิสพ้ื์นฐาน 

 วศก หรือ ME   หมายถึง รายวิชาในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วศฟ หรือ EE  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วศย หรือ CvE  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธา 

วศส หรือ EvE  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วศอ หรือ InE  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ความหมายกลุ่มตัวเลข 

เลขหลักร้อย  หมายถึง ช้ันปี 

เลขหลักสบิ  หมายถึง กลุ่มวิชา 

เลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับวิชาในกลุ่มวิชานั้น 

 

ความหมายเลขหลักสบิ 

 0   หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 

 1   หมายถึง กลุ่มวิชาด้านน า้ 

2   หมายถึง กลุ่มวิชาด้านน า้เสยี 

3   หมายถึง กลุ่มวิชาด้านขยะมูลฝอย 

4   หมายถึง กลุ่มวิชาด้านอากาศ 

กลุ่มตัวอกัษร 

 

กลุ่มตัวเลข 
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5   หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

6   หมายถึง กลุ่มวิชาการด้านสขุาภิบาล 

7   หมายถึง กลุ่มวิชาด้านของเสยีอนัตราย  

8   หมายถึง กลุ่มวิชาด้านสาธารณะสขุและอาชีวอนามัย   

 9   หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงาน และสหกจิศึกษา 

 

ความหมายของเลขรหสัการจดัชัว่โมงเรียน 

      X    (  X -   X -   X ) 

 

 

 

 

 

  

ชัว่โมงการศกึษาด้วยตนเอง

นอกเวลา 

ชัว่โมงเรียนทฤษฎี 

ชัว่โมงเรียนปฎิบตัิ 

จ านวนหนว่ยกิต 
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3.1.5  แผนการศึกษา   

แผนเนน้โครงงานวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1   

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

มศว151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

มศว xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

คณ 114  คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) 

ฟส 101  ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 3(3-0-6) 

ฟส 181  ปฎิบัติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 1(0-3-0) 

วศฟ 170  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

  รวม 21 

    

      

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

คม 103  เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

คม 193  ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

ฟส 102  ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 3(3-0-6) 

ฟส 182  ปฎิบัติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 1(0-3-0) 

วศย 102  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) 

วศย 211  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

  รวม 21 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx  ศึกษาทั่วไป (เลือก) 2(x-x-x) 

วศ 201  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0-6) 

วศก109  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

วศย 203  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6) 

วศย 213  ความแขง็แรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

วศอ 222  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

วศส 201  เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(3-3-7) 

  รวม 21 

  

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 161  มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

วศ 202  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(3-0-6) 

วศย 214  ความแขง็แรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 

วศย 241  ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 261  วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 

วศย 262  ปฏบัิติการวิศวกรรมส ารวจ 1(0-3-0) 

วศส 202 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 

วศส 203  หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

3(3-0-6) 

  รวม 21 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx  ศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

วศย 343  ปฏบัิติการชลศาสตร์    1(0-3-2) 

วศย 263  ฝึกงานส ารวจภาคสนาม 1(0-6-0) 

วศส 341  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 

วศย 332  ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 333  ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

วศส 304  หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 

3(3-0-6) 

วศส 361  การสขุาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 

วศส 331  วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6) 

  รวม 21 

       * จ านวนช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

วศส 321 ปฏบัิติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(1-6-2) 

วศส 371 วิศวกรรมของเสียอนัตราย 3(3-0-6) 

วศส 351 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

วศส 362 การออกแบบระบบท่อระบายเสียและการสบูน า้ 3(2-2-5) 

วศส 311 การออกแบบงานประปา 3(2-2-5) 

วศส 322 การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี 3(2-2-5) 

 รวม 21 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศส 481  การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

วศส 491  การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 

มศว xxx  (วิชาเลือกกลุ่มวิชาศิลปะศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 3(2-2-5) 

วศส xxx/

วศยxxx  

 (กลุ่มวิชาเอกเลือก หมวดเฉพาะวิชา) 3(x-x-x) 

xxx xxx  (หมวดวิชาเลือกเสรี) 3(x-x-x) 

  รวม 13 

         

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศส 492 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(0-9-3) 

xxx xxx (หมวดวิชาเลือกเสรี) 3(x-x-x) 

วศส xxx/

วศย xxx  

 (กลุ่มวิชาเอกเลือก หมวดเฉพาะวิชา) 3(x-x-x) 

  รวม 9 
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แผนสหกิจศึกษา 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1   

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

มศว151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

มศว xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

คณ 114  คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) 

ฟส 101  ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 3(3-0-6) 

ฟส 181  ปฎิบัติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 1(0-3-0) 

วศฟ 170  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

  รวม 21 

    

      

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

คม 103  เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

คม 193  ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

ฟส 102  ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 3(3-0-6) 

ฟส 182  ปฎิบัติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 1(0-3-0) 

วศย 102  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) 

วศย 211  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

  รวม 21 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx  ศึกษาทั่วไป (เลือก) 2(x-x-x) 

วศ 201  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0-6) 

วศก109  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

วศย 203  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6) 

วศย 213  ความแขง็แรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

วศอ 222  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

วศส 201  เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(3-3-7) 

  รวม 21 

  

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 161  มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

วศ 202  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(3-0-6) 

วศย 214  ความแขง็แรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 

วศย 241  ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 261  วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 

วศย 262  ปฏบัิติการวิศวกรรมส ารวจ 1(0-3-0) 

วศส 202 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 

วศส 203  หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

3(3-0-6) 

  รวม 21 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx  ศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

วศย 343  ปฏบัิติการชลศาสตร์    1(0-3-2) 

วศย 263  ฝึกงานส ารวจภาคสนาม 1(0-6-0) 

วศส 341  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 

วศย 332  ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 333  ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

วศส 304  หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 

3(3-0-6) 

วศส 361  การสขุาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 

วศส 331  วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6) 

  รวม 21 

       * จ านวนช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

วศส 321 ปฏบัิติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(1-6-2) 

วศส 371 วิศวกรรมของเสียอนัตราย 3(3-0-6) 

วศส 351 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

วศส 362 การออกแบบระบบทอ่ระบายเสียและการสบูน า้ 3(2-2-5) 

วศส 311 การออกแบบงานประปา 3(2-2-5) 

วศส 322 การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี 3(2-2-5) 

 รวม 21 

 

 



หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560                            หน้า 33 
  
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศส 481 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

มศว xxx (วิชาเลือกกลุ่มวิชาศิลปะศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 3(2-2-5) 

วศส xxx / 

วศย xxx 

(กลุ่มวิชาเอกเลือก หมวดเฉพาะวิชา) 3(x-x-x) 

xxx xxx (หมวดวิชาเลือกเสรี) 3(x-x-x) 

xxx xxx (หมวดวิชาเลือกเสรี) 3(x-x-x) 

   

  รวม 16 

  

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศส 494  สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 

  รวม 6 
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1. วิชาบงัคบั 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

SWU 111  Thai for Communication  

       ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสงัเคราะห์

ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุป

ความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

 

มศว 121  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121  English for Effective Communication I  

     ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว 122  ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122  English for Effective Communication II  

     ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว 123  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU 123  English for International Communication I  

     ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ ใช้

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท ์ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการ

ออกเสียง ฝึกปฏบัิติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน 

 

มศว 124   ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124   English for International Communication II  

     ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้

ภาษาองักฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏบัิติ

ผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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 1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี)   

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World  

                  ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น 

การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างองิข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอนัตรายในโลกดิจิทัล

และแนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การรู้เทา่ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

1.3  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์  

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development  

                   ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 

การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society  

                   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเน่ือง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  

 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens  

                   ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน

ทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลด

ความเหล่ือมล า้ในสงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
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2. กลุ่มวิชาเลือก 

 2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends  

                  ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้าน

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคม

และสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนาคต 

 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life  

                   ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล

ความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management  

                   ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหาร

สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหน้ี และการ

วางแผนลงทุน 

 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment  

                   ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้า

กับวิถีชีวิต  โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

และคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททาง

สงัคม 

 

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society  

                   ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของ

โลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกบับริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 
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มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ 2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle  

                   ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถี

ชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life  

                  ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ 

สมุนไพร ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร อนัตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและ

การเกบ็รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่

ปลอดภัยและมีคุณค่า 

 

มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy  

                  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงาน

หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ 

ด้วยภมิูปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World  

                   ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกจิในโลกดิจิทลั แนวปฏบัิติ หลักจริยธรรมและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                                  2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit  

                  ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือ

ในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบ

บูรณาการสู่สาธารณชน 
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มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

                  ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที่ผสานสัมพันธก์บับริบทสังคม วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

มศว 253 สนุทรียสนทนา 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue  

                   ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธ ีแนวทางปฏบัิติของสนุทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด

และความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบัิติ

สนุทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity  

                  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living  

                   ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏบัิติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว

ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

 

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  

                   ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดย

การอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

                  ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม

สมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
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มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

                 ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา

และเน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูด

ประเภทต่างๆ 

 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens  

                 ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน์

เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลด

ความเหล่ือมล า้ในสงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society  

                 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และแนวโน้มการก่อรูป

ทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

 

มศว 263 มนุษย์กบัสนัติภาพ 2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace  

                 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบัิติ

ของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 

 

มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society  

                 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

โครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ

เสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

 

มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization  

                 ศึกษาแนวคิดเศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศที่มีอิทธพิลต่อโลกา

ภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน

อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy  

                 ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปรียบเทยีบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การ

วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบน

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management  

                 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนา

สงัคมอย่างย่ังยืน 

 

มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research  

                 ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดย

การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัย

ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

                 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและ

ผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 

 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

                 ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สมัพันธก์บัชีวิต สงัคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

                 ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้

ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง 
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คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation  

                 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

กฎหมายลิขสทิธิ์และทรัพย์สนิทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบัิติ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อ

สาธารณชน 

 

มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism  

                  ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และ

พัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

 

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  

                  ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ

กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อ

สงัคมและการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

 

มศว 357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

                 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์

สาเหตุและการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  

                 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

พัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 
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มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities  

                  ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 

รวมทั้งเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 

มศว 362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom  

                  ศึกษาค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภมูิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้ งประยุกต์ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มศว 363 สมัมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community  

                  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก 

ความสามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชน

ที่เข้มแขง็และย่ังยืน 
 

มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise  

                  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการ

เพ่ือสงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกบัชุมชน 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)  

1.   กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์

คณ 114  คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) 

MA 114  General Mathematics  

คุณสมบัติของระบบจ านวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกดั

ฉากและพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการ

ประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ก าหนด ล าดับและอนุกรม 

การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังกชั์นมูลฐาน 
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คม 103  เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 

CH 103  General Chemistry  

ศึกษาพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติแก๊ส 

ของเหลวและสารละลาย ของแขง็ สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ 

และแนวโน้มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน 

 

คม 193  ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 

 CH 193  General Chemistry Laboratory  

                      ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการ

ทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแกส๊ การลดลงของจุดเยือกแขง็ การ

จัดเรียงอนุภาคในของแขง็ สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์ จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออน

บวกและไอออนลบ 

 

ฟส 101  ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 3(3-0-6) 

PY 101    Introductory  Physics I  

                       เวคเตอร์ แรงและการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนที่

แบบหมุน กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของของไหล การเคล่ือนที่แบบคล่ืน เสยีง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 

 

ฟส 102  ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 3(3-0-6) 

PY 102  Introductory  Physics II 

บุรพวิชา: ฟส 101 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 

 

                       สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหลก็และอันตรกิริยาทางแม่เหลก็ 

สนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้าที่ข้ึนกับเวลา ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเลก็ทรอนิกส์ แสง 

ทฤษฎีสมัพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม นิวเคลียร์ฟิสกิส์ 

 

ฟส 181  ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 1(0-3-0) 

PY 181  Introductory  Physics Laboratory I  

                      ปฏบัิติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวัดพ้ืนฐาน ค่าความคลาดเคล่ือน และ

เลขนัยส าคัญ กลศาสตร์ของวัตถุแขง็เกรง็และสภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การ

เคล่ือนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คล่ืน และทศันศาสตร์เบ้ืองต้น 
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ฟส 182  ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 1(0-3-0) 

PY 182  Introductory  Physics Laboratory II  

                     ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและการใช้งานเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า

เบ้ืองต้น ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  อุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสส์ารกึ่งตัวน าพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ 

 

วศย 102  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1  3(3-0-6) 

CvE 102  Calculus for Civil and Environmental Engineering I  

     เรขาคณิตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริภูมิสามมิติ และเวคเตอร์ ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ 

อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายช้ัน สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรม

โยธาเบื้องต้น 

 

วศย 203  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2   3(3-0-6) 

CvE 203  Calculus for Civil and Enviranmental Engineering II 

บุรพวิชา: วศย 102 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 

 

    สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิตของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น และ

การก าจัดแบบเกาส์ อิสระเชิงเส้น และปริภูมิเวคเตอร์ ดีเทอร์มิแนนต์ และกฎของคราเมอร์ เมทริกซ์

ผกผัน และการก ากัดแบบเกาส์-จอร์แดน ค่าเจาะจง และเวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ตั้งฉาก และวิธีการ

แนวทแยง 

 

2. กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์

วศ 201  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1       3(3-0-6) 

 EG 201   English for Specific Purposes I  

    ศัพทเ์ฉพาะทางสาขาวิศวกรรมการแยกแยะหน้าที่ของค าศัพท ์ฝึกทกัษะการออกเสยีงค า

ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยทั้งการฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียน  

  

วศ 202  ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2                                                         3(3-0-6) 

EG 202 English for Specific Purposes II  

บุรพวิชา : วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 

    การเลือกใช้ค าที่เหมาะสมกบับริบท บทสนทนาที่พบในงานวิศวกรรม เรียนรู้การสนทนา 

การอ่านและการเขียน เพ่ือการสื่อสารในงานวิศวกรรม 
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วศก 109  เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 

ME 109  Engineering Drawing  

     ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร

และตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิกและการเขียน

ภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและความคลาดเคล่ือน ภาพตัด มุมมองช่วยและแผ่นคล่ี การเขียนภาพ

ร่าง เกลียว สลักเกลียวและแป้นเกลียว สญัลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอยีดและการ

ประกอบช้ินส่วน การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้น 

 

  วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

  EE 170 Computer Programming    

      แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  การ

ปฏสิัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน  

ฝึกปฏบัิติส าหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

วศย 211  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

CvE 211  Engineering Mechanics I  

     พ้ืนฐานวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ การหาแรงลัพธ์ หลักการ

สมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุภาคและวัตถุแขง็เกรง็ โครงสร้าง ศูนย์กลางมวลและเซน็ทรอยด์ 

โมเมนต์ความเฉ่ือย แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ของไหล ความเสียดทาน หลักของงานเสมือน และ

เสถียรภาพพลศาสตร์เบ้ืองต้น 

 

วศย 213  ความแขง็แรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

CvE 213  Strength of Materials I  

     ศึกษาแรง หน่วยแรง กลสมบัติของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและ

ความเครียด โมเมนต์บิดบิด แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงในคาน และการโก่งตัว

ของคาน   

 

วศย 214  ความแขง็แรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 

CvE 214  Strength of Materials II 

บุรพวิชา : วศย 213 (ความแขง็แรงของวัสดุ 1) 

 

      คานแบบอิทดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต หน่วยแรงและความเครียดรวม วงกลมของมอร์ 

คานประกอบ การโก่งเดาะของเสา ทฤษฎีของการวิบัติ 
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วศอ 222  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

InE 222  Engineering Materials  

     ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการน าไปใช้งาน

ของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้วย โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมโพสิต คุณสมบัติ

ทางกลของวัสดุ การเปล่ียนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 

วศย 241  ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

CvE 241  Hydraulic  

     คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล แรงกระท าต่อวัตถุในของเหลว แรง

ลอยตัวและสมดุล สมการของความต่อเน่ืองและการเคล่ือนที่ ของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหล

แบบราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบต่างๆ การไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้านทานการไหล 

ทฤษฎีพลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลในทางน า้เปิด การวัดการไหล การวิเคราะห์

มิติและแบบจ าลอง เคร่ืองสบูน า้ และกงัหันน า้ 

 

วศย 343  ปฏบัิติการชลศาสตร์    1(0-3-0) 

CvE 343  Hydraulic Laboratory 

บุรพวิชา : วศย 241 ชลศาสตร์ 

 

     ปฏบัิติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการ

ไหล ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสูญเสียพลังงาน การ

ไหลในทางน า้เปิด การไหลคงที่และไม่คงที่ และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เคร่ืองสบูน า้  

 

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์        3(3-0-6) 

CvE 332 Soil Mechanics         

     การก าเนิดดิน การจ าแนกดินและคุณสมบัติตามดัชนีต่างๆ การบดอดั การซึมน า้ของ

ดินและปัญหาการไหลซึม หน่วยแรงประสทิธผิลหลักของมวลดิน การกระจายของหน่วยแรง การยุบตัว

ของดิน ก าลังเฉือนของดิน ทฤษฎีของแรงดันดิน เสถียรภาพของความลาด ก าลังแบกทาน 

 

วศย 333 ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

CvE 333 Soil Mechanics Laboratory  

     ปฏิบัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์และทาง

วิศวกรรม การเจาะส ารวจดิน การเกบ็ตัวอย่างดิน การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบ

คุณสมบัติดินในห้องปฏบัิติการ  พิกัดอัตเตอร์เบิร์ก พิกัดการหดตัว พิกัดเหลว ความถ่วงจ าเพาะของ

เมด็ดิน การวิเคราะห์ขนาดเมด็ดิน การจ าแนกดินทางวิศวกรรม การบดอดัดิน อตัราส่วนซีบีอาร์ ความ

หนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน า้ของดิน ก าลังรับแรงเฉือนตรง ก าลังรับแรงอัดแบบไม่โอบรัด 
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ก าลังรับแรงอัดแบบโอบรัดสามแกน การทรุดตัวของดิน ฝึกปฏิบัติการทดลองไม่น้อยกว่า 12 การ

ทดลอง 

วศย 261  วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 

CvE 261  Surveying  

     หลักการในงานส ารวจ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานส ารวจ การท าระดับ หลัการและ

การประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะ การหาทศิทาง ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ ความคลาด

เคล่ือนที่ยอมรับได้ การค านวณ และปรับแก้ข้อมูล การส ารวจด้วยโครงข่ายสามเหล่ียม การหามุมอซิ

มุท การหาพิกัดจากการท าวงรอบ การส ารวจงานระดับ งานเกบ็รายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนที่ภูมิ

ประเทศ การวางผังงานสิ่งก่อสร้าง การวางแนวทางโค้งราบ-ด่ิง การพิมพ์แผนที่ 

 

วศย 262  ปฏบัิติการส ารวจ                            1(0-3-0) 

CvE 262  Surveying Field Work  

     ปฏิบัติการวัดระยะด้วยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ การใช้เขม็ทิศ การท าระดับ เส้นช้ัน

ความสูง การวัดมุมด้วยกล้องส ารวจ การท าแผนที่ตามวิชา วศย 261 การฝึกปฏิบัติงานสนาม การ

ท างานแผนที่โครงข่าย การท าแผนที่ภมิูประเทศ การส ารวจเส้นทาง 

 

วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม 1(0-6-0) 

CvE 263 Surveying Camp  

                    บุรพวิชา   :   วศย  261 วิศวกรรมส ารวจ และ วศย 262 ปฏบัิติการส ารวจ 

     การฝึกงานภาคสนาม การท าระดับ การประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะ การหา

ทศิทาง หาความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ หาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ ค านวณ และปรับแก้

ข้อมูล ส ารวจด้วยโครงข่ายสามเหล่ียม หามุมอซิมุท หาพิกดัจากการท าวงรอบ ส ารวจงานระดับ งาน

เกบ็รายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนที่ภมิูประเทศ การพิมพ์แผนที่ ใช้เวลาท างานรวมกันไม่น้อยกว่า  

80 ช่ัวโมง 

 

วศส 201  เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  4(3-3-7) 

EvE 201  Chemistry for Environmental Engineering 

บุรพวิชา : คม 103 เคมีทั่วไป 

 

      ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน า้ น า้เสีย ขยะอากาศและสารพิษ การพิจารณา

โดยทั่วไปและวิธีวิเคราะห์ การน าข้อมูลไปใช้ในภาคปฏบัิติทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การใช้เคร่ืองมือ

ในการเกบ็ตัวอย่าง การวิเคราะห์ การเกบ็รักษาตัวอย่างน า้  
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วศส 202  ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 

EvE 202  Biology for Environmental Engineering  

     เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ วิธีการเกบ็ตัวอย่างน า้และน า้เสีย และการวิเคราะห์หา

ตัวแปรทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา การฆ่าเช้ือโรค ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์และ

สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศวิทยา การเปล่ียนแปลงทางนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร และการตรวจวัดจุลินทรีย์

และสิ่งมีชีวิตเพ่ือใช้เป็นดรรชนีในการวัดการเปล่ียนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม การย่อยสลาย

สารอินทรีย์ทางชีววิทยา การจ าแนกจุลินทรีย์ในกระบวน การบ าบัดน า้เสียแบบต่าง ๆ เช่น ระบบบ่อ 

ระบบตะกอนเร่งระบบหมักไร้อากาศ 

 

วศส 203  หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 1 

3(3-0-6) 

EvE 203  Unit Operations and Process for Environmental Engineering I 

บุรพวิชา : วศส 201 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

     หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้หน่วยปฏบัิติการ

ทางกายภาพและเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน า้และบ าบัดน า้เสีย การกวนผสม การตกตะกอน การ

ลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุลย์ การเติมอากาศ การถ่ายเทมวล การแลกเปล่ียนออิอน การดูด

ซับ การตกตะกอนด้วยสารเคมี การฆ่าเช้ือโรค 

 

วศส 304  หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 2 

3(3-0-6) 

EvE 304  Unit Operations and Process for Environmental Engineering II 

บุรพวิชา : วศส 202 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

     หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้หน่วยปฏบัิติการ

ทางชีวภาพในการบ าบัดน ้าเสีย กระบวนการบ าบัดน ้าเสียทางชีวภาพแบบต่าง ๆ ใช้อากาศแบบ

ตะกอนแขวนลอย กระบวนการบ าบัดใช้อากาศแบบตะกอนยึดเกาะ กระบวนการบ าบัดไม่ใช้อากาศ

แบบตะกอนแขวนลอย กระบวนการบ าบัดไม่ใช้อากาศแบบตะกอนยึดเกาะ การก าจัดธาตุอาหารด้าน

ชีววิทยา กระบวนการบ าบัดประเภทบ่อ ระบบบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ ระบบบ าบัดโดยธรรมชาติ 

 

3. กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

วศส 311  การออกแบบงานประปา 3(2-2-5) 

EvE 311  Water Work Design  

  บุรพวิชา : วศส 203 หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและกระบวนการ

ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

 

                     ความส าคัญของน า้ ธรรมชาติและแหล่งน า้ วิกฤตการณ์น า้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ความต้องการและความจ าเป็นในการใช้น า้ แหล่งน า้ดิบ คุณภาพและมาตรฐานน า้ผิวดินและน า้ใต้ดิน  
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กระบวนการบ าบัดน า้ และหลักเกณฑ์ทั่วไปในการเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน า้ การออกแบบถัง

ผสม ระบบเติมอากาศ ระบบปรับพีเอชและก าจัดความกระด้าง ระบบตะกอน การตกตะกอน ถังกรอง

และระบบฆ่าเช้ือโรคด้วยคลอรีน 

 

วศส 321  ปฏบัิติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(1-6-2) 

EvE 321  Environmental Engineering Laboratory  

  บุรพวิชา : วศส 201 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

      ศึกษากระบวนการตกตะกอน การตกตะกอนด้วยสารเคมี การฆ่าเช้ือโรคด้วย

คลอรีน และกระบวนการบ าบัดน า้เสยีทางชีวภาพบางประเภท โดยการวิเคราะห์ทดลองใน

ห้องปฏบัิติการ 

 

วศส 322  การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี 3(2-2-5) 

EvE 322  Wastewater Engineering Design  

  บุรพวิชา : วศส 203 หน่วยปฏบัิติการเฉพาะและกระบวนการ

ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 และ วศส 304 หน่วยปฏบัิติการ

เฉพาะและกระบวนการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 

 

     ลักษณะของน ้าเสีย มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ ง ลักษณะของน ้าเสียจากแหล่งต่าง ๆ 

หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบ าบัดน ้าเสีย การออกแบบระบบแยกด้วยตะแกรง การออกแบบถัง

ตกตะกอน และระบบเติมอากาศ การออกแบบระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเล้ียงตะกอนจุลินทรีย์ และ

ระบบบ่อเติมอากาศการออกแบบระบบบ าบัดน ้าเสียแบบถังกรองชีวภาพ ระบบบ่อผึ่ง ระบบแผ่น

สมัผัสชีวภาพและระบบบ าบัดน า้เสยีอื่น ๆ 

 

วศส 331  วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6) 

EvE 331  Solid Waste Engineering  

      การระบุแหล่งก าเนิด องค์ประกอบและสมบัติของมูลฝอย การ ประมาณปริมาณมูล

ฝอย ระบบรวบรวมและเกบ็ขนมูลฝอย เทคโนโลยีในการ แยกมูลฝอยและในการก าจัดมูลฝอย การ

ออกแบบตามแนวคิดส าหรับระบบ การเผา ระบบหมักท าปุ๋ย และการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

การ หมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ การวางแผนในการจัดการมูลฝอย 

 

วศส 341  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 

EvE 341  Air Pollution and Control  

     ประเภทและแหล่งก าเนิดของสารมลพิษในอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือน าไปใช้ท านายการแพร่กระจาย

และการเคล่ือนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก ปฏกิิริยา

เคมีแสงของโอโซนในช้ันสตราโทสเฟีย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก การปล่อยสารมลพิษจากแหล่ง
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อยู่กบัที่และแหล่งเคล่ือนที่ หลักการควบคุมการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองและกา๊ซมลพิษ การจัดการ

คุณภาพอากาศในอาคาร การตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ วิธีการเกบ็ตัวอย่างและการวิเคราะห์ 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

 

วศส 351  ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

EvE 351  Environmental Systems and Management  

     ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิศวกร องค์กร กฎหมายและข้อก าหนดที่ 

เกี่ยวข้องกับการจัดการ สิ่งแวดล้อม ข้อบ่งช้ีและดัชนี การบังคับใช้และการณ์ลักษณะทาง เศรษฐกิจ

ของการควบคุมสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การ  วิเคราะห์เพ่ือการ

ตัดสินใจในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วัฏ

จักรชีวิต กรณีศึกษา 

 

วศส 361  การสขุาภิบาลอาคาร   3(2-2-5) 

EvE 361  Building Sanitation 

บุรพวิชา : วศย 241 ชลศาสตร์ 

 

     หลักการการสขุาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การออกแบบระบบน า้ประปา 

(น า้ร้อนและน า้เยน็) ระบบท่อระบายน า้โสโครก ดิน ของเสียและช่องลมระบายอากาศ ระบบป้องกัน

อคัคีภัย การระบายน า้ ณ แหล่งที่ต้ัง ระบบบ าบัดน า้เสยีและการจัดการขยะส าหรับอาคาร มโนทศัน์ใน

การออกแบบและทางเลือกเพ่ือเพ่ิมความย่ังยืน แนวคิดเชิงบูรณาการด้านวัสดุที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

 

วศส 362  การออกแบบระบบทอ่ระบายเสียและการสบูน า้ 3(2-2-5) 

EvE 362  Design of Sewerage and Pumping System  

     การออกแบบชลศาสตร์ในระบบท่อระบายน ้าเสีย การประมาณปริมาณน ้าในการ 

ออกแบบ การออกแบบระบบรวบรวมน า้เสีย และระบายน า้ฝน ส่วนประกอบของระบบระบายน า้ การ

ออกแบบระบบสบูน า้เสยี 

 

วศส 371  วิศวกรรมของเสียอนัตราย    3(3-0-6) 

EvE 371  Hazardous Waste Engineering  

     ชนิดและลักษณะเฉพาะของของเสียอันตราย การเก็บรักษาและการขนส่ง การ 

ตอบสนองฉุกเฉิน กฎหมายและข้อบังคับ พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ การ

ออกแบบและควบคุมระบบบ าบัดทางกายภาพและเคมี การปรับเสถียรและการท าก้อนแขง็ การเผา

เป็นเถ้า การก าจัดด้วยการฝังกลบ การจัดการของเสียปนเป้ือนสารกัมมันตรังสี และ  ปฏิบัติการการ

สกัดกาก กฎของดาร์ซี การประเมินทิศทางการไหลของน า้ใต้ดิน และการน าพา ของสารปนเป้ือนใต้

ดิน 
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วศส 481  การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

EvE 481  Industrial Safety Management  

     การเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในอุตสาหกรรม ทฤษฎี การวิเคราะห์สาเหตุของ

อุบัติเหต ุการป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม หลักการบริหารความปลอดภัย มาตรฐานความ 

ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม การบริหารเพ่ือควบคุมการสูญเสียเน่ืองจากอุบัติเหตุ การวางแผน  การ

ออกแบบเพ่ือความปลอดภัย การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 

 

วศส 491  การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0) 

EvE 491  Environmental Engineering Project Preparation  

     การศึกษาเกี่ยวกับโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจเอกสาร การทดสอบ 

เบ้ืองต้น การน าเสนอข้อเสนอ โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

วศส 492  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(0-9-0) 

EvE 492  Environmental Engineering Project  

     โครงงาน/ปฏบัิติการที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของแขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซ่ึง

โครงร่างต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณาจารย์ และด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงภาคการศึกษา  

 

วศส 493  เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-3-0) 

EvE 493  Preperation of Co-operative Education  

     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัสหกจิศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือก

สถานประกอบการ  การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ

การไปปฏิบัติงานใน  สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

เขียนรายงานและการน าเสนอโครงการหรือผลงาน  การพัฒนาทกัษะการสื่อสาร เทคนิคการสร้างความ

มั่นใจในตนเอง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่างการปฏบัิติงาน 

 

วศส 494  สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 

EvE 494  Co-operative Education  

     การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 15 

สัปดาห์ เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพในงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นิสิตสามารถวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรได้ และ

เม่ือสิ้นสุดการฝึกงานนิสิตต้องส่งรายงาน และน าเสนอข้อมูล โดยมีการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับระหว่าง

การฝึกงาน ทั้งทางทฤษฎี และปฏบัิติ ต่อคณะกรรมการฯ ที่แต่งต้ังจากภาควิชา 
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4. กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 4.1 กลุ่มวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม 

วศส 422  การฟ้ืนฟูดินและน า้ใต้ดิน 3(3-0-6) 

EvE 422  Soil and Groundwater Remediation  

       ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของดินและน ้าใต้ดิน จุลินทรีย์ในดิน แหล่งก าเนิด

มลพิษในดินและน า้ใต้ดิน กฏหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการปนเป้ือนในดินและน า้ใต้ดิน การเข้า

ตรวจสอบพ้ืนที่ปนเป้ือน การเกบ็ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง การฟ้ืนฟูดินแบบในสถานที่และการ

น าดินออกไปฟ้ืนฟูนอกสถานที่ กรณีศึกษา 

 

วศส 423  การบ าบัดน า้เสยีขั้นสูง 3(3-0-6) 

EvE 423  Advanced Wastewater Treatment 

บุรพวิชา : วศส 322 การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี 

 

       หลักในการบ าบัดน ้าเสียขั้นสูง การก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การก าจัด

สารประกอบที่มีพิษ ระบบการบ าบัดทางธรรมชาติ 

 

วศส 424  การออกแบบระบบการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 3(2-2-5) 

EvE 424  Waste Recycling System Design  

       หลักทางกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ หลัก 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) แนวความคิดและเกณฑ์การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ ประโยชน์ของการน ากลับมาใช้ใหม่ 

การออกแบบระบบการน าของเสยีกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา 

 

วศส 425  ปฏบัิติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสงู 3(2-3-4) 

EvE 425  Advanced Environmental Engineering Practices   

       เรียนรู้เทคนิค เทคโนโลยีใหม่ๆ และฝึกการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองวัด และเคร่ือง

วิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบและ

วิเคราะห์คุณภาพสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ได้ทั้ งในที่  (In Situ) และใน

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ตลอดจนเรียนรู้ทฤษฎีทางสถิติวิศวกรรมเพ่ือน ามาใช้ในงานทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

 

วศส 432  การออกแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสขุาภิบาล 3(2-2-5) 

EvE 432  Sanitary Landfill Design  

  บุรพวิชา : วศส 231 วิศวกรรมขยะมูลฝอย  

       หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกสุขลักษณะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มี

ระบบป้องกันซึมของน า้ชะขยะ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน า้ชะขยะ มีระบบระบายกา๊ซ รวมถึงความ

เสถียรของคันดิน 
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วศส 452  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

EvE 452  Environmental Impact Assessment  

       แนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคมและทางสุขภาพ 

ขั้นตอน ในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคมและทางสุขภาพ มาตรการใน  

การลดผลกระทบและการติดตามตรวจวัด กรณีศึกษา 

 

วศส 453  การป้องกนัมลพิษ 3(3-0-6) 

EvE 453  Pollution Prevention  

       กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับของเสียอุตสาหกรรม แนวทางในการลดปริมาณของ

เสียให้เหลือน้อยที่สุด การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการใช้ซ า้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สะอาด การวิเคราะห์วงจรชีวิตของวัสดุ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการป้องกัน

มลพิษ 

 

วศส 454  มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 3(3-0-6) 

EvE 454  Industrial Pollution and Safety  

       กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลักและลักษณะเฉพาะของมลพิษทาง

อุตสาหกรรม คุณภาพอากาศและน า้ทิ้ งจากโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ใน

การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางน า้และอากาศ การจัดการสารพิษและของเสียอันตราย ความ

ปลอดภัยในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 

 

วศส 455  การจัดการคุณภาพน า้ 3(3-0-6) 

EvE 455  Water Quality Management  

     ผลของการระบายน า้เสียต่อระบบนิเวศวิทยาทางน า้และคุณภาพน า้ ความสัมพันธ์  

ระหว่างคุณภาพแหล่งน า้กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การท านายทิศทางการแพร่ของมลสารโดย อาศัย

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ แนวคิดในการวางแผนควบคุมและจัดการคุณภาพน ้า การ  วางแผนการ

จัดการคุณภาพน้ าโดยอาศัยวิธหีาค่าเหมาะที่สดุ 

 

วศส 482  วิศวกรรมสขุภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

EvE 482  Environmental Health Engineering  

     หลักวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมในที่ท  างาน 

มาตรฐานและความต้องการทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การ

ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมในการป้องกันสขุภาพสิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัยและการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

 

 



หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560                            หน้า 54 
  
 

วศส 483  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

EvE 483  Environmental Law  

     กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พระราช

กฤษฎีกาและระเบียบข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.สาธารณสุข การด าเนินการและการบังคับใช้ 

กฎหมายความสมัพันธร์ะหว่างประเทศและระเบียบข้อบังคับ 

 

วศส 484  วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภัย 3(3-0-6) 

EvE 484  Fire Protection Engineering  

     ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัอัคคีภัย สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคและ

วิธีใช้ในการควบคุมป้องกันอัคคีภัย วิธีการซ้อมหนีไฟ การเขียนแผนป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ป้ายสัญลักษณ์การป้องกันอัคคีภัย การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย

ประเภทต่างๆ 

 

วศส 485  การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทอืน 3(3-0-6) 

EvE 485  Noise and Vibration Control  

     หลักของคล่ืนเสียง การใช้เคร่ืองมือ การวัด ผลกระทบของเสียงและความ

สั่นสะเทอืนต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ การใช้วัสดุซับเสียง

และก าแพงกนัเสยีงและความสั่นสะเทอืน 

 

วศส 486  การสร้างแบบจ าลองสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

EvE 486  Environmental Modeling  

     ปรากฏการณ์การเคล่ือนที่ของมลพิษ ระบบการผสมอย่างทั่วถึง ระบบทอ่ไหล ระบบ

กระกระจายการเคล่ือนที่ของมวลอากาศในแนวนอน ปฏกิิริยาจลนศาสตร์ แบบจ าลองสมดุลทางเคมี 

สมการสมดุลมวลของระบบท่อไหล สมการสตรีทเตอร์เฟลส์ ออกซิเจนละลายในแม่น า้ใหญ่และปาก

แม่น า้ ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคช่ันของทะเลสาบ สารเคมีอนิทรีย์มีพิษในแหล่งน า้ต่างๆ การปนเป้ือนใน

น า้ใต้ดิน การสะสมในช้ันบรรยากาศและวิชาชีวธรณีเคมี แบบจ าลองการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

และการไหลเวียนทั่วไป 

 

วศส 487  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3(3-0-6) 

EvE 487  Environment and Energy  

     แหล่งพลังงานและการใช้ประโยชน์ พลังงานฟอสซิล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ

ท าเหมืองและจากกระบวนการเช้ือเพลิง มลภาวะทางอากาศ กา๊ซเรือนกระจกและปรากฏการณ์โลก

ร้อนที่เกิดจากการใช้เช้ือเพลิง การอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์

จากพลังงานน า้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาผลกระทบน้ัน ทางเลือกในการใช้เช้ือเพลิง

ชนิดอื่นที่ไม่ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล น่ันคือพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทติย์ และพลังงานลม 
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วศส 488  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 

EvE 488  Computer Application in Environmental Engineering 

บุรพวิชา : วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

      การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ค านวณงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การ

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมการประปา การไหลในท่อและระบบการจ่าย

น า้ การวิเคราะห์ปัญหาทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ในระบบบ าบัดน า้และน า้เสีย การ

ออกแบบระบบบ าบัดน า้และน า้เสีย แบบจ าลองการจัดการน า้ การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมและ

จัดการมลภาวะทางอากาศ 

 

วศส 489  การจัดการงานก่อสร้างส าหรับงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

EvE 489  Construction Management for Environmental Engineering  

     อุตสาหกรรมการก่อสร้างส าหรับกระบวนการหน่วยทางสิ่งแวดล้อม หลักการของการ

จัดการ องค์กรการก่อสร้าง ข้อตกลงและการประมูล เคร่ืองมือในการควบคุมและการวางแผน 

การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด กฎหมายการก่อสร้าง ระเบียบข้อบังคับ และ

มาตรฐานการแพร่และการปล่อย ความปลอดภัยในการก่อสร้าง บัญชีและการเงินในการก่อสร้าง การ

ก่อสร้างและข้อพิพาทต่างๆ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ การเร่ิมเดินระบบและการทดสอบการใช้

งานของระบบ 

 

วศส 495  หัวข้อศึกษาขั้นสูงด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

EvE 495  Advanced Topics in Environmental Engineering  

     การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆ ในวงการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

 

4.2  กลุ่มวิศวกรรมโครงสรา้ง 

วศย 212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

CvE 212 Applied Mathematics for Civil Engineers  

                    ศึกษาทฤษฎีการประมาณเบ้ืองต้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและสมการอดิศัย 

สมการเอกพันธุ ์สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เอกพันธุ ์สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอันดับที่หน่ึงและสงูกว่า สมการ

เชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลเฉลย

แบบอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ และการประยุกต์บางอย่างในระบบ

วิศวกรรมโยธา   
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วศย 215 วิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

CvE 215 Structural Analysis I  

                    บุรพวิชา   : วศย  213  ความแขง็แรงของวัสดุ 1 

                    ศึกษาทฤษฎีโครงสร้าง แรงชนิดต่าง ๆ ที่กระท าและเกิดข้ึนในโครงสร้าง คาน โครงข้อ

หมุน โครงข้อแขง็ การวิเคราะห์ด้วยวิธกีราฟิก การวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต การวิเคราะห์

โครงข้อหมุน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโครงสร้าง ความสมัพันธร์ะหว่างแรงต่อการเปล่ียนแปลงของ

โครงสร้าง การเสียรูปของโครงสร้าง วิธีโมเมนต์พ้ืนที่ คานเสมือน งานเสมือน และทฤษฎีพลังงาน เส้น

อทิธพิลของโครงสร้างดีเทอร์มิเนท     

 

วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6) 

CvE 316 Structural Analysis II  

                    บุรพวิชา   :   วศย  215 วิเคราะห์โครงสร้าง 1 

                   โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต ดีกรีของอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์การโก่งตัวของ

โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การเสียรูปสอดคล้อง มุมหมุนและการโก่งตัว  และ

กระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท วิธีเสาอุปมาน การวิเคราะห์โครงสร้าง

ด้วยวิธปีระมาณ การวิเคราะห์ด้วยวิธพีลาสติก การวิเคราะห์โครงสร้างโดยเมทริกซ์เบ้ืองต้น 

 

4.3  กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพ ี

วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม                 2(2-0-4) 

CvE 231 Engineering Geology  

                    ศึกษาแร่และหิน หินอคันี และสภาพธรณีวิทยาของหินอคันี หินช้ัน หินแปร การล าดับ

ช้ันหินเบ้ืองต้น และระยะเวลาทางธรณี ธรณีกายภาพ แผนที่ธรณีวิทยา การส ารวจสภาพธรณีวิทยาของ

แหล่งวัสดุก่อสร้าง สภาพธรณีวิทยาของบริเวณสนัเขื่อน และอ่างเกบ็น า้ สภาพธรณีวิทยาของเส้นทาง

คมนาคม ปฏบัิติการแร่และหิน ปฏบัิติการโครงสร้าง ธรณีวิทยา ปฏบัิติการแปลแผนที่ธรณีวิทยา เพ่ือ

ประยุกต์ในงานก่อสร้างต่าง ๆ และงานชลประทาน/เกษตร สภาพอุทกธรณีวิทยาเบื้องต้น  

 

วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์                 3(3-0-6) 

CvE 433 Applied Soil Mechanics   

                   บุรพวิชา   :   วศย  333 ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์ 

                   คุณสมบัติของดิน สภาวะยืดหยุ่นและพลาสติกของดิน หน่วยแรงต่างๆในดิน การอัดตัว

คายน า้ ก าลังเฉือนของดิน การประยุกต์ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ส าหรับงานฐานรากตื้ น และฐานรากลึก 

ประยุกต์ทฤษฎีแรงดันดินทางข้างและก าแพงกันดิน การประยุกต์ทฤษฎีการซึมได้และการไหล การ

ประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางปฐพีกลศษสตร์  
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วศย 436 วิศวกรรมฐานราก      4(3-3-6) 

CvE 436 Foundation Engineering    

                    บุรพวิชา   :   วศย  332 ปฐพีกลศาสตร์ 

                    การส ารวจผิวดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่และฐานราก

เสาเขม็ การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของแรงดันดินทางข้างและโครงสร้างกันดิน ก าแพงเขม็พืด การ

ปรับปรุงสภาพดิน การออกแบบฐานรากแพและฐานรากจมบ่อเบ้ืองต้น การเปิดหน้าดินและการค า้ยัน

เบ้ืองต้น ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตล่ิง ท านบ การออกแบบเขื่อน ฝึกปฏิบัติการออกแบบฐาน

ราก   

 

4.4  กลุ่มวิศวกรรมทรพัยากรน ้ า 

วศย 341 อุทกวิทยา           3(3-0-6) 

CvE 341 Hydrology  

                    บุรพวิชา   :   วศย  241 ชลศาสตร์ 

                   วัฎจักรของน ้า การวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทางด้านอุทก

วิทยา น า้ฝนและการวิเคราะห์น า้ฝน การเกบ็กักน า้ การระเหย การคายน า้ การซึมลงดิน การวัดน า้ท่า 

การไฮโดรกราฟน า้ทา่ การวิเคราะห์ไฮโดรกราฟ น า้ทว่ม น า้หลาก การไหลเข้า-ออกอ่างเกบ็น า้ น า้ใต้ดิน

เบ้ืองต้น ตะกอนในล าน า้ การประเมินปริมาณตะกอน การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา 

 

วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์    3(3-0-6) 

CvE 342 Hydraulic Engineering  

                    บุรพวิชา   :   วศย  241 กลศาสตร์ของไหล 

                  การประยุกต์ของกลศาสตร์ของไหล การไหลแบบต่าง ๆ การออกแบบระบบทอ่ ความดัน

น า้กระตุกเคร่ืองสูบน า้และกังหัน หลักการไหลในทางน า้เปิด ความต้านทานการไหล ตะกอนท้องน า้และ

ตะกอนแขวนลอย การออกแบบคลองส่งน า้ การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์ชนิดต่างๆ เขื่อน อ่างเกบ็

น า้ ทางน า้ล้น ระบบส่งและระบายน า้ แบบจ าลองชลศาสตร์ 

 

4.5  กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

วศย 453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง 3(3-0-6) 

CvE 453 Construction Engineering Management  

                   ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการส่งมอบโครงการ ผังบริหารโครงการ การวางผังโครงการ 

การวางแผนโครงการ การก่อสร้างยุคใหม่ เทคโนโลยีการก่อสร้าง เคร่ืองมือในการก่อสร้าง วิธีเส้นทาง

วิกฤติ (CPM) การบริหารทรัพยากรของโครงการ การตรวจวัดความก้าวหน้า ความปลอดภัยในการ

ก่อสร้าง ระบบคุณภาพ 
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วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

CvE 455 Construction Safety Management  

                    บุรพวิชา   :   วศย  453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง 

                   ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สาเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุ สถิติความปลอดภัย 

หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จิตวิทยาความปลอดภัยเบ้ืองต้น 

วิศวกรรมความปลอดภัยในก่อสร้าง การประกนัภัยในการก่อสร้าง 

 

4.6  กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี 3(3-0-6) 

CvE 464 Photogrammetry  

                   บุรพวิชา   :   วศย  261 วิศวกรรมส ารวจ 

                  หลักการพ้ืนฐานในงานภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและการถ่ายภาพ การวางแผนการบิน 

เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การปรับภาพถ่ายเข้าหากัน การปรับแก้ภาพถ่ายทาง

อากาศ การสร้างภาพฉายออโ์ธกราฟฟิค การพิมพ์ภาพสเตอริโอ 

 

วศย 466 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-4) 

CvE 466 Geographic Information System in Civil Engineering   

                    บุรพวิชา   :   วศย  261 วิศวกรรมส ารวจ 

                  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจทาง

วิศวกรรมโยธา และการน าเสนอผลในรูปแบบของรายงานและแผนที่อย่างสมบูรณ์   

 

4.7  กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง 

วศย 371 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

CvE 371 Highway Engineering      

                    บุรพวิชา   :   วศย  261 

                    ประวัติความเป็นมาของถนน วิวัฒนาการทางหลวงในประเทศ การแบ่งช้ันถนน 

หลักการวางแผนทางหลวงและการวิเคราะห์ด้านจราจร การออกแบบและการด าเนินงานที่จ าเป็นในการ

ก่อสร้างทางหลวง เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการเงิน การออกแบบช้ันทาง

และแผ่นพ้ืนถนนเบ้ืองต้น (ถนนลาดยางและถนนคอนกรีต)  การออกแบบท่อระบายน ้า  การศึกษา

เทคนิคการก่อสร้างและงานการบ ารุงรักษาเส้นทาง 

 

วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง 3(3-0-6) 

CvE 473 Transportation Engineering  

                 การออกแบบ การวางแผน และ การประเมินระบบขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ทางถนน ทาง

ราง ทางน า้ ทางอากาศ ทางท่อ และการออกแบบสิ่ งก่อสร้างอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการขนส่ง 
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วิเคราะห์ระบบจราจร การพิจารณาทางเลือก ข้อพิจารณาทางด้านความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์การ

ขนส่ง การศึกษาแบบจ าลองด้านการขนส่ง เพ่ือใช้ในการวางแผนงานด้านวิศวกรรมการขนส่ง 

 

1.4 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์

3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร อาจารย์ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มี

คุณวุฒิสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 

 

ล าดบั 

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนั 

ท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อาจารย์ ดร. เสฎฐา  ศาสน

นันทน ์

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน า้), 2532 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2535  

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2537 

M.Sc. (Structural Engineering),2542 

Ph.D. (Environmental Engineering), 

2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Liverpool, UK 

University of Tasmania, 

Australia 

xxxxxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2532 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2537 

Ph.D. (Civil Engineering), 2547 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

University of Sheffied, UK 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย์ ดร.สธุดิา ทปีรักษ

พันธุ ์

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2551 

วศ.ม (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2553 

Ph.D.(Urban Engineering), 2557 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Tokyo, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

4 อาจารย์ ดร.ภญิโย วงศท์อง 

 

วท.บ. (สาขาเคม)ี, 2545 

วศ.ม. (สาขาเคมี), 2548 

ปร.ด. (ปิโตรเคมี), 2557 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อาจารย์ปรารถนา ประชานุ

รักษ ์

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2545 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2549 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

xxxxxxxxxxxxx 

 

3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบั 

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

 

1 อาจารย์ ดร. เสฎฐา  ศาสน

นันทน ์

วศ.บ. (วศิวกรรมทรัพยากรน า้), 2532 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2535  

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2537 

M.Sc. (Structural Engineering),2542 

Ph.D. (Environmental Engineering), 

2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Liverpool, UK 

University of Tasmania, 

Australia 

xxxxxxxxxxxxx  

2 รศ.ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2532 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2537 

Ph.D. (Civil Engineering), 2547 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

University of Sheffied, UK 

xxxxxxxxxxxxx  
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3 อาจารย์ ดร.สธุดิา ทปีรักษ

พันธุ ์

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2551 

วศ.ม (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2553 

Ph.D.(Urban Engineering), 2557 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Tokyo, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

ล าดบั

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

 

4 อาจารย์ ดร.ภญิโย วงศท์อง วท.บ. (สาขาเคม)ี, 2545 

วศ.ม. (สาขาเคมี), 2548 

ปร.ด. (ปิโตรเคมี), 2557 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx  

5 อาจารย์ปรารถนา ประชานุ

รักษ ์

วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2545 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2549 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

xxxxxxxxxxxxx  

 

3.2.3 อาจารยผู์ส้อน อาจารย์ที่มหีน้าที่หลักในการสอน วิจัยและปฏบิตังิานเตม็เวลา  

ล าดบั

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

 

1 รศ.ดร. ว่าที่ พ.ต.อทิธพิร  ศริิ

สวัสดิ์ 

Ph.D. (Engineering), 2557 Sirindhorn International 

Institute of Technology 

xxxxxxxxxxxxx  

2 รศ.ดร. ชาญวิทย์ สายหยุด

ทอง 

Ph.D. (Civil Engineering),2547 University of Sheffield, UK xxxxxxxxxxxxx  

3 รศ.ดร. สจัจะ  เสถบุตร D.Eng. (Hydraulics), 2518 Asian Institute of 

Technology 

xxxxxxxxxxxxx  

4 ผศ.ดร. ว่าที่ ร.ต.ศภุชัย สนิ

ถาวร 

D.Eng. (Structural Engineering) , 2552 Asian Institute of 

Technology 

xxxxxxxxxxxxx  

5 ผศ.ดร. วสนัต์ ธรีะเจตกูล D.Eng. (Construction  Engineering and 

Management), 2551  

Asian Institute of 

Technology 

xxxxxxxxxxxxx  

6 ผศ.ดร. สดุนิรันดร์ เพชรัตน์ D.Eng. (RS/GIS), 2557 Asian Institute of 

Technology 

xxxxxxxxxxxxx  

7 อาจารย์ ดร. ภาณวุัฒน์ จ้อย

กลัด 

Ph.D. (Engineering), 2555 Sirindhorn International 

Institute of Technology 

xxxxxxxxxxxxx  

8 อาจารย์ ดร. เสฎฐา  ศาสน

นันทน ์

Ph.D. (Environmental Engineering), 

2553 

University of Tasmania, 

Australia 

xxxxxxxxxxxxx  

9 อาจารย์ ดร. อฐัสทิธิ์ ศริิวชิรา

ภรณ์ 

D.Eng. (Geotechnical Engineering), 

2555 

Asian Institute of 

Technology 

xxxxxxxxxxxxx  

10 อาจารย์ ดร. ธรีพจน์  ศริิ

ไพโรจน ์

Ph.D. (Transportation Engineering), 

2557 

The Hong Kong polytechnic 

university, Hong Kong 

xxxxxxxxxxxxx  

11 อาจารย์ ดร. สธุดิา ทปีรักษ

พันธุ ์

Ph.D. (Urban Engineering), 2557 University of Tokyo, Japan xxxxxxxxxxxxx  

12 อาจารย์อารีย์ หาญสบืสาย M.Eng.Sc.(Civil Eng.): 2534 University of New South 

Wales, Australia 

xxxxxxxxxxxxx  

13 อาจารย์ปรารถนา ประชานุ

รักษ ์

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ xxxxxxxxxxxxx  
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4.  องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

  ผู้ใช้บัณฑติต้องการให้บัณฑติมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง และหลักสตูรได้มีแผน

ที่จะร่วมมือกับบริษัทหรือหน่วยงานในระดับนานาชาติเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ดังน้ันหลักสูตร

จึงได้ก าหนดรายวิชาการเตรียมความพร้อมในประสบการณ์วิชาชีพ โดยนิสิตที่เลือกเรียนแผนเน้นโครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้นิสติต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชนไม่ต ่ากว่า 

200 ช่ัวโมง ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียน แผนสหกิจศึกษา ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสหกิจศึกษา

จ านวน 6 หน่วยกิต โดยต้องออกไปปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เพ่ือหา

ประสบการณ์เป็นระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษา ซ่ึงรายวิชาดังกล่าวถือว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การ

เรียนรู้ภาคสนามให้แก่นิสติ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

    ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังน้ี 

         4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน และมีความเข้าใจในการ

เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏบัิติจริงมากยิ่งขึ้น 

  4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ความรู้ที่มีอยู่และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

  4.1.3 มีมนุษยสมัพันธแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 

  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานน้ันๆ 

ได้ 

  4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

      4.2 การจัดเวลาและตารางสอน รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจัดเป็นหน่ึงรายวิชา 1 หน่วยกิตในภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 และปฏบัิติงานแบบสหกจิในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

       4.3  ค าอธิบายโดยย่อ ในการปฏิบัติงานสหกิจให้มีการเสนอหัวข้อที่ นิสิตสนใจประกอบด้วย 

จุดประสงค์  และขอบเขต วิธีการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ  มีการค้นคว้า วิเคราะห์ 

พัฒนาเพ่ือการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด 

  4.4  มาตรฐานผลการเรียนรู ้นิสิตสามารถท างานเป็นทมี ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  สามารถใช้ภาษาเขียน

และภาษาพูด สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรอบงานด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

 4.5  จ านวนหน่วยกิต   จ านวนหน่วยกติ 3 หน่วยกติ 

 

 4.6  การเตรียมการ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเพ่ือเข้าศึกษางานจริง ค้นคว้า 

ทดลอง วิเคราะห์ ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ/อาจารย์ที่ปรึกษา เขียนโครงการ และเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นิสติสนใจ  
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      4.7  กระบวนการประเมินผล ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการปฏิติงานสหกิจศึกษาโดย

คณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประเมินผลจากรายงานสรุปโครงการ การน าเสนอ 

และความส าเรจ็ภายใต้เง่ือนไขและระยะเวลาที่ก  าหนด ทั้งน้ีอาจมีบุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมหรือ

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบัภาคธุรกจิ/อุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  

 แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนิสติต้องท าโครงงานวิศวกรรม โดยนิสติเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือ

ผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสทิธภิาพโดยมุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา โดยแต่

ละหัวข้อโครงงานอาจมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพ่ือประเมินผลให้ได้

ตามเวลาที่ก  าหนด 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

   โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นิสิตสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพ่ือการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เสรจ็ภายใน

เวลาที่ก  าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

   นิสิตสามารถท างานเป็นทีมคือท างานร่วมกับผู้อื่นได้  สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถ

วางแผนงาน  มีความรับผิดชอบงาน  สามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้ 

 5.3 ช่วงเวลา  

   ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต   

   จ านวนหน่วยกติ  3 หน่วยกติ 

 5.5 การเตรียมการ  

   มีการจัดเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 เพ่ือเสนอ

หัวข้อในรูปแบบที่นิสิตสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการ จัดเตรียม

อาจารย์ให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่ม และจัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 ทา่น 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานโดยคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยภาควิชา ประเมินผล

จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอข้ันตอนและวิธีการท างานของนิสิต มี

กรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 ทา่น 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต  

คุณลกัษณะพเิศษของนิสิต กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรมของนิสิต 

1.  มีทกัษะสื่อสาร 

ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ข้อที่ 1. สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถใช้ความรู้

ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสงัคมได้ในประเดน็ที่เหมาะสม 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ข้อที่ 3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่

ทนัสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ 

ข้อที่ 4. มีทกัษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใช้สญัลักษณ์ 

2.  มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ

รับใช้สงัคม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อที่ 1. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

3.  มีสมรรถนะของหลักสูตร  

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้

อุปกรณ์และร่างแบบเฉพาะทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ด้านสมรรถนะของหลักสตูร 

ข้อที่ 1. มีทกัษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และหลักการทาง

วิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาเฉพาะทางสิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 2. มีทกัษะในการอ่านแบบ และร่างแบบงานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกบังานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น   

 1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม    

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มี จิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม 

ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม และกร ะตุ้ น ใ ห้ เกิด

จิตส านึกสาธารณะ ดังน้ี 

- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่

ได้รับการยกย่องในสงัคม  

- ฝึก เขี ยนโครงการ  และท า

กิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเพ่ือ

สงัคม  

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

อภิปราย การวางแผน การปฎิบัติ การ

น าเสนอผลงาน และการสะท้อนคิด

กจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อ

การท ากจิกรรม  

2. เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรม

ไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ

ซ่ือสตัย์สจุริต  

 - ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร

เ พ่ือเ ป็นการปลูกฝังให้ นิสิตมี

ระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎ

กติกาที่ก  าหนดหรือได้ตกลงกนัไว้ 

-  สอดแทรก เ ร่ื อ ง คุณ ธ ร รม 

จริยธรรม การเสยีสละและซ่ือสัตย์

สจุริต  

- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตใน

การเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม

กจิกรรม 

 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

แสดงออก หรือการไม่ลอกงานคน

อื่น  

3.  มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบ

ต่ อ ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม  เ ค า ร ะ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

องค์กรและสงัคม 

-  มี ก า ร ก า ร ป ลู ก ฝั ง ค ว า ม

รับผิดชอบให้นิสิต โดยเร่ิมตั้งแต่

การเข้าเรียนให้ตรงเวลา การส่ง

งานตามก าหนดเวลา ตลอดจน

การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม

เพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสตูร 

4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 

สามารถท างานหมู่คณะ สามารถ

แ ก้ ไ ข ข้ อ ขั ด แ ย้ ง  ต า ม ล า ดั บ

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟัง

ความคิด เห็นของ ผู้อื่ น  รวมทั้ ง

เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

- ฝึกนิสติให้มีภาวะความเป็นผู้น า 

การท างานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้

หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ

การเป็นสมาชิกกลุ่ม  

- ประเมินจากการท ากิจกรรม การ

ท างานเป็นกลุ่ม  

 

5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผล

กระทบจากการ ใ ช้คว าม รู้ท า ง

วิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

-  สอดแทรก เ ร่ื อ ง คุณ ธ ร รม 

จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา

รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน

ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ

ถึ งบ ริบททางสังคมของวิชา ชีพ

วิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

 - ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 

เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นิสติมี

ระเบียบวินัย การปฏบัิติตามกฎ

กติกาที่ก  าหนดหรือได้ตกลงกนัไว้  

 

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน

โอกาสต่างๆ 
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 2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป  -  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่

ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ 

อย่างกว้างขวาง พร้อมสอดแทรก

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในทุกรายวิชา 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลง

มือปฏบัิติ (Active Learning)  

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การ

สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก

ปฏบัิติในทุกรายวิชา 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและ

เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และ

สังคม พร้อมตั้งเป้าหมายในการ

พั ฒ น า ต น เ อ ง  สั ง ค ม  แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เ รี ยน รู้  โดยใ ช้ เ กณฑ์  Rubrics ทุ ก

รายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

การอภิปร ายและการสะ ท้อนคิด

กจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏบัิติ 

2. มีความรู้และความเข้าใจในทาง

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ง า น ท า ง ด้ า น

วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และ

การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

- ใช้การสอนหลายรูปแบบโดย

เ น้นห ลักทา งทฤษฎีและก า ร

ปฏบัิติเพ่ือให้เกดิองค์ความรู้ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏบัิติ 

3. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี

และปฏิบัติ ในเน้ือหาของสาขาวิชา

เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

-  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- การสอบกลางภาคเรียน และปลาย

ภาคเรียน 

4.  สามารถบูรณาการความรู้ใน

สาขา วิชาที่ ศึ กษากับความ รู้ ใน

ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้าง

สถานการณ์จ าลอง 

- ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

5.  สามารถวิ เคราะห์และแก้ ไข

ปัญหา ด้วย วิธีการที่ เหมาะสม

รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่

- ใช้วิธกีารสอนแบบวิจัยเป็นฐาน - ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
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ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

เหมาะสม อาทิ เ ช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

6. สามารถใช้ความรู้และทักษะใน

สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์

แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

- นิสิตทุกคนศึกษาประสบการณ์

ต ร ง จ า กสถ านปร ะ กอบกา ร 

หรือสหกจิศึกษา 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงานใน

ช้ันเรียน 

- ผลการฝึกประสบการณ์จากสถาน

ประกอบการ หรือสหกจิศึกษา 

 

 3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี - กรณีศึกษาทางการประยุกต์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

- การปฏบัิติของนิสติ อาท ิประเมิน

การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  

- การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ

สมัภาษณ์ 

2. สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ 

และสรุปประเด็นปัญหา และความ

ต้องการ 

- การศึกษา ค้นคว้า และรายงาน

ทางเอกสาร และรายงานหน้าช้ัน

เรียน 

- การปฏบัิติของนิสติ อาท ิประเมิน

การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  

3. สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมี

ร ะ บ บ ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล

ประกอบการตัดสินใจในการท างาน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

- การศึกษา ค้นคว้า และรายงาน

ทางเอกสาร และรายงานหน้าช้ัน

เรียน 

- การปฏบัิติของนิสติ อาท ิประเมิน

การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  

- การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ

สมัภาษณ์ 

4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่น

ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

อ ย่ า ง เ หม า ะ สม ในก า ร พัฒน า

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้

จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

- มอบหมายงาน Project โดยใช้

หลักวินิจฉัย 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 

5. สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหา

ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ 

- การศึกษา ค้นคว้า และรายงาน

ทางเอกสาร และรายงานหน้าช้ัน

เรียน 

- การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ

สมัภาษณ์ 
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4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนที่

หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถใช้

ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ

สงัคมได้ในประเดน็ที่เหมาะสม 

- ส่งเสริมให้นิสติกล้าแสดงออก

และเสนอความคิดเหน็โดยการจัด

อภิปรายและเสวนางานที่

มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 

ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

- ประเมินจากผลงานการอภิปรายและ

เสวนา 

- สังเกตจากพฤติกรรมจากการเข้าร่วม

กจิกรรม 

 

2. สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดง

ประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์

เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของ

กลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกในการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

- ส่งเสริมให้นิสติกล้าแสดงออก

และเสนอความคิดเหน็โดยการจัด

อภิปรายและเสวนางานที่

มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดี 

- ให้นิสติได้มีการประเมินตนเอง  

 

3.  สามารถวางแผนและ

รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้

ทั้งของตนเองและสอดคล้องกบั

ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 

- ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 

- ส่งเสริมให้นิสติกล้าแสดงออก

และเสนอความคิดเหน็โดยการจัด

อภิปรายและเสวนางานที่

มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 

- ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิก

กลุ่มของนิสติเป็นระยะ  พร้อมบันทกึ 

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล   

 

4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความ

รับผิดชอบในการท างานตามที่

มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้

ตามได้อย่างมีประสิทธภิาพ

สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม

กบัความรับผิดชอบ 

- ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 

- ส่งเสริมการเคารพสทิธแิละการ

รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดี 

- ติดตามการท างานร่วมกบัสมาชิก

กลุ่มของนิสติเป็นระยะ  พร้อมบันทกึ  

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล  

5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้าน

ความปลอดภัยในการท างาน และ

การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสงัคม  

- ส่งเสริมการเคารพสทิธแิละการ

รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

- ติดตามการท างานร่วมกบัสมาชิก

กลุ่มของนิสติเป็นระยะ  พร้อมบันทกึ  

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล   
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน 
วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์

ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกบั

วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

- ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียง

ข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้ถูกต้อง  และให้ความส าคัญใน

การอ้างองิแหล่งที่มาของข้อมูล 

- สังเกตพฤติกรรมนิสติด้านความมี

เหตุผลและมีการบันทกึเป็นระยะ 

 

2. มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือ

การแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ใน

รายวิชาต่างๆ ให้นิสติได้วิเคราะห์

สถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์เสมือนจริง และ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

เรียนรู้ เทคนิค   

การประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลาย

สถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้

ในห้องปฏบัิติการ    

- ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดย

ใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 

- ประเมินจากความสามารถในการ

อธบิายถึงข้อจ ากดั เหตุผลในการ

เลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆ การอภิปราย 

กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อ

ช้ันเรียน 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารที่

ทนัสมัยได้ อย่างเหมาะสม และมี

ประสทิธภิาพ 

 

- ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียง

ข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้ถูกต้อง   

- มอบหมายงาน หรือจัดให้มีการ

อภิปรายกลุ่ม 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงาน  

การอภิปรายกลุ่ม  

4. มีทกัษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ง

การพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใช้สญัลักษณ์ 

- ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียง

ข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้ถูกต้อง  และให้ความส าคัญใน

การอ้างองิแหล่งที่มาของข้อมูล 

- ประเมินจากการน าเสนอทั้งใน

รูปแบบรายงาน และแบบปากเปล่า  

 

5. สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณ

และเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือ

ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชา

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู้ ใน

รายวิชาต่างๆ ให้นิสติได้วิเคราะห์

สถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์เสมือนจริง และ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

 

- ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดย

ใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 

-ประเมินจากความสามารถในการ

อธบิายถึงข้อจ ากดั เหตุผลในการ

เลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆ การอภิปราย 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน 
วิธีการวดัและประเมินผล 

 

กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อ

ช้ันเรียน 

 

6. ดา้นสมรรถนะของหลกัสูตร (ร่างสมรรถนะเพือ่เป็นแนวทาง)  

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพสิยั/

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1.  มีทักษะในการประ ยุกต์ ใ ช้

อุปกรณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

-สาธิตก าร ใ ช้ เค ร่ื อ งมื อและ

อุ ป ก ร ณ์ ใ น ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม

สิ่งแวดล้อม  

- เตรียมการฝึกปฎิบั ติที่ ต้อง

ความรู้ความสามารถเชิงทักษะใน

การแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

- มอบหมายงานในการฝึกปฎิบัติ

กับเคร่ืองมือเฉพาะทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

- ประเมินและสัง เกตพฤติกรรม

ระหว่างการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

- ประเมินจากผลการแก้ปัญหาและ

การน าเสนอ 

2. มีทักษะในการร่างแบบเฉพาะ

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

- เตรียมการฝึกปฎิบัติที่ ต้องใช้

ความรู้ความสามารถในการร่าง

แบบเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

- ประเมินผลจากแบบประเมินและ

กจิกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากผลการแก้ปัญหาและ

การน าเสนอ 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1. มีจิตส านึกสาธารณะ  เสยีสละเพ่ือส่วนรวม  

2. เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละและซ่ือสตัย์สจุริต  

3. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคาระกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสทิธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ

บุคคลองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้

ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสงัคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ

สาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

2. ด้านความรู้ 1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป  

2. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกตืใช้กบังานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 

และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

3. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ

ปฏบัิติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

5. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธกีารที่เหมาะสมรวมถึงการ

ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม อาท ิเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

6. สามารถใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา

ในงานจริงได้ 

 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2. สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหา และความ

ต้องการ 

3. สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสนิใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง

สร้างสรรค์  

5. สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ

มาสื่อสารต่อสงัคมได้ในประเดน็ที่เหมาะสม 

2. สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง

ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ

สอดคล้องกบัทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง

งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น า

และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกบัความ

รับผิดชอบ 

5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5. ด้านทกัษะการคิด

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้   

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. มทีกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างดี 

2. มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทนัสมัยได้ อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธภิาพ 

4. มีทกัษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สญัลักษณ์ 

5. สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

6. ด้านสมรรถนะของ

หลักสตูร  

1. มีทกัษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

2. มีทกัษะในการร่างแบบเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑติสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แสดงดังน้ี  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ความรบัผิดชอบหลกั          ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   

  



     

   

  

       



มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1   

  



     

   

  

       



มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2   

  



     

   

  

       



มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1   

  



     

   

  

       



มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2   

  



     

   

  

       



มศว 131 ลีลาศ   

  



     

   

  

       



มศว 132 สมรรถภาพสว่นบุคคล   

  



     

   

  

       



มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ   

  



     

   

  

       



มศว 134 โยคะ   

  



     

   

  

       



มศว 135 ว่ายน า้   

  



     

   

  

       



มศว 136 แบดมนิตนั   

  



     

   

  

       



มศว 137 เทนนิส   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

มศว 138 กอล์ฟ   

  



     

   

  

       



มศว 139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก   

  



     

   

  

       



มศว 141 ชีวิตในโลกดจิิทลั   

  



     

   

  

       



มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   

  



     

   

  

       



มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้   

  



     

   

  

       



มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทลัและสงัคม   

  



     

   

  

       



มศว 242 คณติศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน   

  



     

   

  

       



มศว 243 การจัดการทางการเงนิส่วนบุคคล   

  



     

   

  

       



มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชวีิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี   

  



     

   

  

       



มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม   

  



     

   

  

       



มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ   

  



     

   

  

       



มศว 247 อาหารเพ่ือชวีิต   

  



     

   

  

       



มศว 248 พลังงานทางเลือก   

  



     

   

  

       



มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์   

  



     

   

  

       



มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ   

  



     

   

  

       



มศว 253 สนุทรียสนทนา   

  



     

   

  

       



มศว 254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต   

  



     

   

  

       



มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต   

  



     

   

  

       



มศว 257 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา    

  



     

   

  

       



มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ   

  



     

   

  

       



มศว261 พลเมอืงววิัฒน์   

  



     

   

  

       



มศว 262 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม   

  



     

   

  

       



มศว 263 มนุษย์กบัสนัตภิาพ   

  



     

   

  

       



มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม   

  



     

   

  

       



มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน ์   

  



     

   

  

       



มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   

  



     

   

  

       



มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่   

  



     

   

  

       



มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย   

  



     

   

  

       



มศว 341 ธรุกจิในโลกดจิิทลั   

  



     

   

  

       



มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ   

  



     

   

  

       



มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ   

  



     

   

  

       



มศว 353 การคดิอย่างมเีหตผุลและจริยธรรม   

  



     

   

  

       



มศว 354 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

มศว 355 พุทธธรรม   

  



     

   

  

       



มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนนิชวีิต   

  



     

   

  

       



มศว 357 สขุภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม   

  



     

   

  

       



มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาชวีิตและ

สงัคม 
  

  



     

   

  

       



มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน   

  



     

   

  

       



มศว 362ภมูปัิญญาท้องถิ่น   

  



     

   

  

       



มศว 363สมัมาชีพชุมชน   

  



     

   

  

       



มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม   

  



     

   

  

       



หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตสาสตร ์

คณ 114 คณติศาสตร์ทั่วไป                             

คม 103 เคมทีั่วไป                             

คม  193  ปฏบิตักิารเคมทีั่วไป                             

ฟส  101  ฟิสกิส ์เบื้องต้น 1                             

ฟส  181  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์เบื้องต้น 1                             

ฟส  102  ฟิสกิสเ์บื้องต้น 2                             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

ฟส  182  ปฏบิตักิารฟิสกิสเ์บื้องต้น 2                             

วศย 102 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดล้อม 1 
                            

วศย 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดล้อม  2 
                            

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1                             

วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2                             

วศก 109 เขยีนแบบวศิวกรรม                             

วศฟ 170 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                             

วศย 211 กลศาสตร์วศิวกรรม 1                             

วศอ 222 วัสดุวศิวกรรม                               

กลุ่มวิชาเอก 

วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1                             

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2                             

วศย 241 ชลศาสตร์                             

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์                             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วศย 333  ปฏบิตัปิฐพีกลศาสตร์                            



วศย 343  ปฏบิตักิารชลศาสตร ์                            



วศย 261  วศิวกรรมส ารวจ                             

วศย 262 ปฏบิตักิารส ารวจ                            


วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม                            


วศส 201  เคมสี าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                             

วศส 202  ชวีวิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                             

วศส 203  หน่วยปฏบิตักิารเฉพาะและกระบวนการ

ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
                            

วศส 304  หน่วยปฏบิตักิารเฉพาะและกระบวนการ

ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
                            

วศส 311  การออกแบบงานประปา                             

วศส 321  ปฏบิตักิารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                             

วศส 322  การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี                             

วศส 331  วิศวกรรมขยะมูลฝอย                             

วศส 341  มลพิษทางอากาศและการควบคุม                             

วศส 351 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ                             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วศส 361  การสขุาภิบาลอาคาร                             

วศส 362  การออกแบบระบบท่อระบายเสยีและการ

สบูน า้ 
                            

วศส 371  วิศวกรรมของเสยีอนัตราย                             

วศส 481  การจัดการความปลอดภัยในอตุสาหกรรม                             

วศส 491  การเตรียมการโครงงานวศิวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
                            

วศส 492  โครงงานวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม                             

วศส 493  เตรียมสหกจิศึกษา                             

วศส 494  สหกจิศึกษา                             

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศส 422  การฟ้ืนฟูดนิและน า้ใต้ดนิ                             

วศส 423  การบ าบดัน า้เสยีขั้นสงู                             

วศส 424  การออกแบบระบบการน าของเสยีกลับมา

ใช้ใหม่ 
                            

วศส 425  ปฏบิตักิารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสงู                             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วศส 432  การออกแบบการฝงักลบอย่างถูกหลัก

สขุาภิบาล 
                            

วศส 452  การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                             

วศส 453  การป้องกนัมลพิษ                             

วศส 454  มลพิษอตุสาหกรรมและความปลอดภัย                             

วศส 455  การจัดการคุณภาพน า้                             

วศส 482  วิศวกรรมสขุภาพสิ่งแวดล้อม                             

วศส 483  กฎหมายสิ่งแวดล้อม                             

วศส 484  วิศวกรรมป้องกนัอคัคภีัย                             

วศส 485  การควบคุมเสยีงและความสั่นสะเทอืน                             

วศส 486  การสร้างแบบจ าลองสิ่งแวดล้อม                             

วศส 487  สิ่งแวดล้อมและพลงังาน                             

วศส 488  การประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์ในงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                            

วศส 489  การจัดการงานก่อสร้างส าหรับงานทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                            

วศส 495  หัวข้อศึกษาขั้นสงูด้านวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม                             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง 

วศย 212  คณติศาสตรป์ระยุกตส์ าหรับวิศวกรโยธา                             

วศย 215  การวเิคราะห์โครงสร้าง 1                             

วศย 316  การวเิคราะห์โครงสร้าง 2                             

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพ ี 

วศย 231  ธรณวีิทยาทางวศิวกรรม                             

วศย 433  ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต ์                             

วศย 436  วิศวกรรมฐานราก                                 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรพัยากรน ้ า 

วศย 341  อทุกวิทยา                             

วศย 342  วิศวกรรมชลศาสตร์                             

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

วศย 253  การบริหารโครงการวิศวกรรม                             

วศย 455  การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง                             

กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

วศย 464  โฟโตแกรมเมตรี                             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

ดา้น

สมรร

ถนะ

ของ

หลกัสู

ตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วศย 466  ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ในงาน

วิศวกรรมโยธา 
                            

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง 

วศย 371 วศิวกรรมการทาง                                 

วศย 473  วิศวกรรมการขนสง่                                  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

            1. ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน

หลักสตูร 

            2. ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก  าหนดในรายละเอยีดวิชา 

            3. การเปรียบเทยีบวิเคราะห์คะแนน 

      2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงันสิิตส าเร็จการศึกษา 

            1. สภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหา               งานท า ความเหน็ต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบ การงานอาชีพ 

            2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประ

เมินความพึงพอใจในบัณฑติและเข้าท างานในสถานประกอบการ  

    3. การประเมินจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขา วิชาที่เรียน

ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อ คิดเหน็ใน

การปรับหลักสตูรให้ดีย่ิงขึ้น 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 3.1 นสิิตทีมี่สิทธ์ิไดร้บัปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดังต่อไปนี้  

            1. เรียนครบหน่วยกติ และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ในหลักสตูร 

 2. มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสตูรไม่ต ่ากว่า 2.00 

            3. ใช้ระยะเวลาไม่เกนิ 2 เทา่ของระยะเวลาการศึกษาที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร ทั้งน้ีนับรวม 

การลาพักการศึกษาด้วย 

            4. ไม่มีพันธะด้านหน้ีสนิใด ๆ กบัมหาวิทยาลัยฯ  

      3.2 นสิิตทีมี่สิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดังน้ี 

 1. เป็นนิสติภาคการศึกษาสดุท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสตูร 

 2. ผ่านกจิกรรมภาคบังคับตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

3. ให้นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ3.2 ข้อย่อย 1 และ 2 ย่ืนค าร้องแสดง ความ

จ านงขอส าเรจ็   การศึกษาต่อกองบริการวิชาการ ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด มิฉะน้ันอาจไม่ได้รับการ

พิจารณาเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เกี่ยวกบับทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนิสติในรายวิชา  

2. ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอาทิ รายละเอียด

หลักสตูร คู่มือการศึกษาและหลักสตูร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  

3. อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอยีดรายวิชาและแผนการสอน 

4. ก าหนดอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 

5. ทดลองสอน  ประเมินการสอน 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

1. จัดอบรมพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

2. จัดให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

พัฒนาการสอน 

3. การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสมัมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพ 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม  

2. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

3. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกจิกรรมวิชาการต่าง ๆ  

4. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  อาทิ  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การบริหารหลกัสูตร 

มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย 

1.  ภาควิชาก าหนดโครงสร้างการบริหารหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หลักสตูร เพ่ือวาง

แผนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปล่ียนแปลง โดยมีคณะกรรมการประจ า คณะ

ควบคุมการด าเนินการของหลักสตูรให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  

2.  กลไกในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ภาควิชา  

3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายให้ภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่จัดท า

รายละเอียดวิชา มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา รวมทั้งดูแลให้ การจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

4.  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และด าเนินการ 

ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูร  

5.  ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และด าเนินการให้มีการ

ประชุมอย่าง น้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนและประเมิน ผลการบริหารหลักสูตร ซ่ึงเมื่อสิ้ นสุดปี

การศึกษามีการน าข้อเสนอมาปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

2. บณัฑิต  

ศึกษาวิจัยติดตามบัณฑติ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตในการเรียนตามหลักสูตร อตัราการได้งาน

ท า อัตราการศึกษาต่อของบัณฑิตใน 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ 

คุณภาพบัณฑติในภาพรวม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสตูร  

 

3. นสิิต 

3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

1.  ภาควิชาแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคน พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่  

2. จัดให้มีแบบบันทกึความต้องการในการให้การปรึกษาและความก้าวหน้า ของนิสติ  

3. คณะกรรมการประกนัคุณภาพจะเป็นที่ปรึกษาให้อาจารย์ และนิสติที่มีปัญหาเกนิกว่าความสามารถ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าช้ันปี  

4. อาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการท างานติดไว้หน้าห้องท างานและในเวปไซต์ของคณะ  
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5. การอุทธรณ์ของนิสติ คณะประกาศหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการอุทธรณ์ทั้งที่บอร์ด เวปไซต์ และใน

คู่มือนิสติ  

6. มีระเบียบและกระบวนการในการพิจารณา  

7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์  

8. มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 

4.  อาจารย ์

คณะกรรมบริหารหลักสูตรวางแผนและพัฒนาคณาจารย์ทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถในการสอน

ใน รายวิชาที่รับผิดชอบ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อเน่ือง การอบรม การประชุมวิชาการ การ

สัมมนา และการศึกษาดูงาน และก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อนิสิตให้เหมาะสมตาม

เกณฑข์องมหาวิทยาลัย และก าหนดให้อาจารย์มี ภาระงานตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

ในกรณีที่ขาดอาจารย์ จะด าเนินการรับอาจารย์ใหม่ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี  

1.  ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑข์ั้นต ่าของมหาวิทยาลัย ตามความต้องการ

ของสาขาวิชา โดยค านึงถึงวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานในสาขาที่ต้องการ 

นอกจากน้ัน ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ และการใช้สารสนเทศและการสื่อสาร  

2. ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ  

3. จัดให้มีการสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งต้ัง 

4. สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้อย่างเป็นระบบ และมีการ

ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

5. เม่ือได้บุคคลที่ต้องการแล้วเสนอช่ือไปยังส านักงานอธกิารบดี เพ่ือท าการแต่งต้ังต่อไป  

6. เม่ือได้อาจารย์ที่ต้องการแล้ว เสนอแต่งต้ังและประเมินการปฏบัิติงานของอาจารย์ตาม ระเบียบ

วิธปีฏบัิติของมหาวิทยาลัย 

4.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามทบทวนหลกัสูตร 

1. อาจารย์ผู้สอน ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็นวิชาฝึก

ประสบการณ์ บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย  

2. อาจารย์ร่วมในการสมัมนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสดุปีการศึกษาทุกปี  

3. อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุง

หลักสตูร และร่วมให้ข้อคิดเหน็ 
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ จะเกิดข้ึนเม่ือมีความต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการสอน

รายวิชาต่างๆ หรือเพ่ือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการท าปริญญานิพนธ์ ทั้งน้ีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะ

เป็นไปตามเง่ือนไขทางวิชาการที่เหมาะสมกับความต้องการ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ของบัณฑติวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยมีการด าเนินการดังต่อไปนี้  

1.  พิจารณาการจัดจ้างอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการใน

สาขาวิชาที่ต้องการ  

2. การพิจารณาจะต้องผ่านการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอ  

ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน หรือหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ต้องการให้

เป็นที่ปรึกษาร่วม 

3. หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรง ตามความ

ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

4. การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายปี  

5. จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกคร้ังที่มีการสอน  

6. ในกรณีที่คณะเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกเพ่ือสอนในเร่ืองที่ต้องการความเช่ียวชาญ 

พิเศษ สามารถเชิญในรายวิชานั้น ๆ ได้ไม่เกนิร้อยละ 50 ของช่ัวโมงการสอนในรายวิชานั้น  

7. ในกรณีที่รายวิชาใดต้องการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกเพ่ือสอนมากกว่า ร้อยละ 50 

ของช่ัวโมงการสอนในรายวิชานั้น ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

1. มีคณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตกับ

ข้อสอบ รายงานโครงการ และการให้คะแนนภาคปฏบัิติคะแนนพฤติกรรม 

2. มีการประชุมสัมมนาคณาจารย์เพ่ือปรับปรุงประมวลรายวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนทุกปีการศึกษา 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการเรียนการสอน

หลักสตูรบัณฑติศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

1.  มีการจัดท าแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะ เพ่ือให้มีทรัพยากรทั้ ง

ทางด้านบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลรับผิดชอบให้มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้

เป็นไปตามแผน 

6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอน 

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน และมีการ

ควบคุมก ากบัทรัพยากร โดยเฉพาะวัสดุตาม ระเบียบวิธขีองกระบวนการควบคุมพัสดุ 

6.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

1. ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้

อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน  ทางส านักหอสมุดกลางมีการ

สอบถามรายช่ือหนังสอืใหม่ที่ต้องใช้ในรายวิชาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 

2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีเอกสาร คู่มือออกแบบ

และปฏบัิติงานส าหรับวิศวกรโยธาเพ่ือใช้ค้นคว้า เป็นตัวอย่างและกรณีศึกษา 

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดสื่อการสอนอื่นๆ เพ่ือ

ใช้ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย เช่น เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์

ความเรว็สงู  

6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

1. ท าการส ารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

2. ท าแผนขอจัดสรรงบประมาณ หากพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเรียน

การสอน 

 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2561 

ปีที ่2 

2562 

ปีที ่3 

2563 

ปีที ่4 

2564 

ปีที ่5 

2565 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2  ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา

แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2561 

ปีที ่2 

2562 

ปีที ่3 

2563 

ปีที ่4 

2564 

ปีที ่5 

2565 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา   

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา   
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.

4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธก์ารสอน หรือประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ

ประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว   

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ

เทสหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน   
     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง   
     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย

กว่าร้อย ละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย/บัณฑติที่

มีต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0   

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติ

ใหม่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธก์ารสอน 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่าน

อื่น หลังการวางแผนกลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชา 

3. การสอบถามจากนิสติ ถึงประสทิธผิลของการเรียนรู้จากวิธกีารที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ

สนทนากบักลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากจิกรรม และผลการสอบ 

 

     1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1. การประเมินการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล 

2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอนกิจกรรมงานที่

มอบหมายแก่นิสติ โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา 

3. การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสงัเกตการสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

  2.1 โดยนสิิตปัจจุบนั และบณัฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร 

    การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนส าเร็จการศึกษา ในรูป

แบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนิสติกบัตัวแทนอาจารย์ 

 

 2.2 โดยผูท้รงคุณวุฒิ ทีป่รึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

   การประเมินจากการเย่ียมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสตูร 

 

 2.3 โดยนายจา้ง  และ/หรือผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 

 1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑติ โดยผู้ใช้บัณฑติ 

 2. การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา  
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3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก 

เกณฑก์ารประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (ระดบั) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตาม

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ ตาม

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 9  ข้อ 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

1.   อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง

ภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา 

(มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

2.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน จากการ

ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

3.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรสรุปผลการด าเนินการหลักสตูรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวมข้อมูล

การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความ

สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี 

เสนอหัวหน้าภาควิชา 

4.   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงาน

ผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเหน็ วางแผนปรับปรุงการ

ด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี

ผ่านหัวหน้าภาควิชา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ภาคผนวก จ  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร 

ภาคผนวก ช. ประวัติส่วนตัวอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ภาคผนวก ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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พ.ศ. 2558 
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การวิพาษกห์ลักสตูรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ทา่น ได้แก่ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ 

2. รองศาสตราจารย์สรีุ ขาวเธยีร 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทยั ชวาลภาฤทธิ์ 

มีความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการแก้ไขหลักสูตรตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน 

ดังต่อไปนี้  

 

1. ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ 

หมวดท่ี ขอ้ท่ี หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

1 12.1 การพัฒนาหลักสตูร 1) ควรเพ่ิมเหตผุลที่ต้องมหีลักสตูรแบบ

สองภาษา 

2) ควรเพ่ิมเหตุผลที่ต้องมีการเรียนการ

สอนแบบสหกจิศึกษา 

1)  แก้ไขโดยเพ่ิมเหตุผล

ในการเปิดหลักสูตรสอง

ภาษาเนื่ องจากต้องการ

พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่ มี

ศั กยภาพและสามารถ

ป รั บ เ ป ล่ี ย น ไ ด้ ต า ม

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

และรองรับการแข่งขันใน

ร ะ บ บ ก า ร ค้ า เ ส รี ใ น

ภูมิภาคอาเซียน (AEC: 

Asean Economic 

community) ที่จะเข้ามามี

บทบาทอย่างมากตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2558 ที่จะมาถงึ 

2) แก้ไขโดยเพ่ิมเหตุผล

ที่ต้องมีการเรียนการสอน

แบบสหกจิศึกษาเนื่องจาก

ในหลักสูตรสหกิจศึกษา

ต้องการผลิตบุคลากรทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่

จ าเป็นต้องมีความพร้อม

ที่จะเรียนรู้ และสามารถ

ปฏบิตังิานได้ทนัท ี 

2 1.3 วัตถุประสงค ์ 1) ให้เรียงล าดับตามความส าคัญว่าจะ

เน้นให้ความส าคัญด้านวิทยาศาสตร์และ

1) ไ ด้ แ ก้ ไ ข โ ด ย ก า ร

เ รี ย ง ล า ดั บ ใ ห ม่ ต า ม

ความส าคญัเรียบร้อยแล้ว 
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หมวดท่ี ขอ้ท่ี หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

เทคโนโลยีก่อนแล้วจึงให้ความส าคัญ

ด้านสงัคมตามมา 

3 2.2 คุณสมบัติของผู้ เข้า

ศึกษา 

1) ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตควรจะต้องระบุ

ว่าต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 

เช่น TOFEL เท่าไหร่ ถ้าไม่ผ่านจะต้องมี

การไปเรียนเพ่ิมเตมิหรือไม่ 

2) กรณีมีผู้สมัครชาวต่างชาติ จะต้องมี

การทดสอบภาษาไทยหรือไม่ เพราะควร

จะต้องสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่าง

ด ี

1)  ในการคดัเลือก

ผู้สมคัรเข้าเป็นนิสติ จะใช้

เกณฑต์ามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒว่าด้วย การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 (หมวด 3 การ

รับเข้า) 

3 2.5 แผนการรับนิสติ

และผู้ส  าเรจ็

การศึกษาในระยะ 5

ปี 

1) ให้เพ่ิมใต้ตารางว่า คาดว่าจะส าเรจ็

การศึกษาโดยมผีลสมัฤทธิ์ 95% 

1) แก้ไขโดยการเพ่ิมใต้

ตารางแล้ว (หน้า 10) 

3 3.1.3 1.2 กลุ่มวิชา 

ภาษาต่างประเทศ 

1) อยากให้มีการเ พ่ิมวิชาภาษาของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ภาษาเวียดนาม 

พม่า หรือกมัพูชาฯลฯ เพ่ือให้เป็นAEC 

1) แ ก้ ไ ข โ ดยกา ร เ พ่ิ ม

รายวิชา ภาษาเขมรเพ่ือ

การสื่อสาร 1 และ 2 และ

ภาษาเวียดนามเพ่ือการ

สื่อสาร 1 และ 2 

3 3.1.3 3. กลุ่มวิชาเอก

บงัคบั 

1) ให้เปล่ียนชื่อรายวิชา Introduction to 

Environmental and Sanitation 

Engineering เป็นชื่อวิชา Introduction to 

Environmental and Sanitary 

Engineering 

2) ให้เปล่ียนชื่อรายวิชาวิศวกรรมจัดการ

ขยะ (Solid Waste Management) เ ป็น

ชื่ อวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย (Solid 

Waste Engineering) 

3) ให้เปล่ียนชื่ อรายวิชาการออกแบบ

ทางวิศวกรรมประปา (Water Supply 

Engineering Design) ชื่ อ วิ ช า  ก า ร

ออกแบบงานประปา  (Water Work 

Design) 

1) แ ก้ ไ ข โ ด ย ก า ร ยุ บ

ร า ย วิ ช า  ร า ย วิ ช า 

Introduction to 

Environmental and 

Sanitation Engineering 

แ ล ะ เ พ่ื ม เ นื้ อ ห า ที่

เกี่ยวข้องเข้าไปในรายวิชา 

Solid Waste Engineering 

แ ล ะ  Environmental 

Health Engineerint แทน 

2) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3 3.1.3 4. กลุ่มวิชาเอก

บงัคบั 

1) ให้เปล่ียนชื่อรายวิชา Landfill Design 

เป็นชื่อวิชา Sanitary Landfill Design 

1) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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หมวดท่ี ขอ้ท่ี หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

2) ให้เปล่ียนชื่อรายวิชา การออกแบบ

ระบบการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling 

System Design)  เ ป็ น ชื่ อ วิ ช า  ก า ร

ออกแบบระบบการน าของเสยีกลับมาใช้

ใ ห ม่  ( Waste Recycling System 

Design) 

 

2) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3 4 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

เ กี่ ย ว กั บ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

ภาคสนาม (การ

ฝึกงาน หรือสหกิจ

ศึกษา) 

1) ให้ตรวจสอบว่าจ านวนหน่วยกติต้อง

อ อ ก ไ ป ป ฎิ บั ติ ง า น จ ริ ง ใ น ส ถ า น

ประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ ซึ่ง

ไม่ตรงกับค าอธิบายรายวิชา วศส 499 

สหกจิศึกษา ซึ่งระบุว่าต้องมีระยะฝึกงาน

ไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

1) แ ก้ ไ ข โดยกา รปรับ

ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้ ต ร ง กั น

เรี ยบ ร้อยแล้ว  โดยใ ห้

จ านวนหน่วยกิตที่ ต้อง

ออกไปปฎิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการไม่น้อย

กว่า 15 สปัดาห์ 

- - ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1) ค ว ร มี แ ผ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในภูมิภาค 

และต่างประเทศอื่นๆ เพ่ือให้นิสิตและ

อ า จ า ร ย์ ไ ด้ มี โ อ ก า ส ไป ฝึ ก ง า นห า

ประสบการณ์ในต่างประเทศด้วย ใน

หมวดที่  3 หัว ข้อที่  4 องค์ประกอบ

เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การ

ฝึกงานหรือสหกจิศึกษา) 

2) ควรมีอาจารย์ประจ าและครุภัณฑ์ให้

ครบตามเกณฑ ์

 

 

 

 

2) ได้แก้ไขโดยเพ่ิมเติม

ในส่วนของหลักสูตรได้มี

แผนที่จะร่วมมอืกบับริษัท

หรือหน่วยงานในระดับ

น าน าช าติ เ พ่ื อ รองรับ

ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

อาเซียน 

2) ขออัตราอาจารย์เพ่ิม

จากมหาวิทยาลัย 
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2. รองศาสตราจารย์สรีุ ขาวเธยีร 

หมวดท่ี ขอ้ท่ี หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

3 3.1.3 2. กลุ่มพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 

1) รายวิชา วศก 250 เทอร์โมไดนามคิส ์

(Thermodynamics)ไม่บงัคบัตาม

ข้อบงัคบัสภาวิศวกร จึงให้มกีารตดัวิชานี้

ออกและเสนอแนะให้ย้ายรายวิชา 

วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic 

Engineering)และรายวิชาปฏบิตักิารชล

ศาสตร์ (Hydraulic Laboratory) มา

แทน 

1) แก้ไขโดยตัดรายวิชา  

วศก 250 เทอร์โมไดนา

มิคส ์(Thermodynamics) 

ออกและ  ย้ ายรายวิ ชา 

ป ฐ พี กลศ าสตร์  (Soil 

Mechnics)และรายวิ ชา

ปฏบิัติการปฐพีกลศาสตร์ 

( Soil Mechnics 

Laboratory) มาแทน 

3 3.1.3 3. กลุ่มวิชาเอก

บงัคบั 

1) เสนอแนะให้ย้ายรายวิชา ธรณีวิทยา

ทางวิศวกรรม (Engineering Geology) 

ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือกแทน 

2) เสนอแนะให้ย้ายรายวิชา ปฏิบัติการ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสงู (Advanced 

Environmental Engineering Practice) 

ไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาเอกเลือกแทน 

1) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 

 

2) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3 3.1.3 4. ก ลุ่ ม วิ ช า เ อ ก

เลือก 

1) เสนอแนะให้ย้ายรายวิชา การจัดการ

ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  (Industrial Safety 

Management) ไปอ ยู่ ในกลุ่ มวิ ช า เอก

บงัคบัแทน 

2) เ สนอแนะ ใ ห้ ย้ า ยร ายวิ ช า  ก า ร

ออกแบบทางวิศวกรรมประปา (Water 

Supply Design Engineering) ไปอ ยู่ ใน

กลุ่มวิชาเอกบงัคบัแทน 

3) เ สนอแนะ ใ ห้ ย้ า ยร ายวิ ช า  ก า ร

อ อ ก แ บ บ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม น ้ า เ สี ย 

(Wastewater Engineering Design) ไป

อยู่ในกลุ่มวิชาเอกบงัคบัแทน 

4) เ สนอแนะ ใ ห้ ย้ า ยร ายวิ ช า  ก า ร

ออกแบบระบบท่อระบาย (Design of 

Sewage) ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ

แทน 

1) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

2) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

3) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

4) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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- - ข้อเสนอแนะอื่นๆ 1) เสนอแนะให้แก้ไขตามที่ได้หารือในที่

ประชุม 

1) ด าเนินการแก้ไขตามที่

ไ ด้ ห า รื อ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม

เรียบร้อยแล้ว 
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทยั ชวาลภาฤทธิ์ 

หมวดท่ี ขอ้ท่ี หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

1 8 อาชีพที่ประกอบได้

หลังส าเรจ็การศึกษา 

1) ควรเพ่ิมหัวข้อที่ 4. อื่นๆ เช่น งาน

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1) ได้แก้ไขโดยเ พ่ิมใน

หัวข้อที่ 4. อื่นๆ เช่น งาน

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อม 

1 11.1 สถานการณห์รือการ

พั ฒ น า ท า ง

เศรษฐกจิ 

1) ยั ง ไ ม่ ชั ด เ จน ว่ า ท า ไ ม ต้อง เ ป็ น

หลักสูตร (สองภาษา) ควรเพ่ิมที่มาให้

ชัดเจนกว่านี้  

2) ควรเขียนเหตุผลของที่มาในการมี 2 

แผนการศึกษา คือ หลักสูตร 4 ปี และ

หลักสตูรสหกจิศึกษา 

1) แก้ไขโดยเพ่ิมเหตุผล

ในการเปิดหลักสูตรสอง

ภาษาเนื่ องจากต้องการ

พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่ มี

ศั กยภาพและสามารถ

ป รั บ เ ป ล่ี ย น ไ ด้ ต า ม

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

และรองรับการแข่งขันใน

ร ะ บ บ ก า ร ค้ า เ ส รี ใ น

ภูมิภาคอาเซียน (AEC: 

Asean Economic 

community) ที่จะเข้ามามี

บทบาทอย่างมากตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2558 ที่จะมาถงึ 

2) แก้ไขโดยเพ่ิมเหตุผล

ที่ต้องมีการเรียนการสอน

แบบสหกจิศึกษาเนื่องจาก

ในหลักสูตรสหกิจศึกษา

ต้องการผลิตบุคลากรทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่

จ าเป็นต้องมีความพร้อม

ที่จะเรียนรู้ และสามารถ

ปฏบิตังิานได้ทนัท ี 

1 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา 

ในหลักสูตรที่ เ ปิด

ส อน  โ ด ยคณะ /

ภาควิชา/หลักสูตร

อื่น 

1) ใ ห้ ต ร ว จ ส อบกั บ ต า ร า ง  3.1.2 

โครงสร้างหลักสตูร ในหน้า 11 ในหมวด

วิ ช า ศึ ก ษ าทั่ ว ไ ป  ว่ า เ ป็ น ก ลุ่ ม วิ ช า

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือเป็น

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

1)ได้แก้ไข ข้อความใหม่

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เป็น กลุ่มวิชาภาษา กลุ่ม

วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  แ ล ะ

เทคโนโลยี และ กลุ่มวิชา

ศิลปศาสตร์ ด าเนินการ
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สอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

และ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ส่วนในหมวดวิชาเฉพาะ 

เป็น กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์ กลุ่มวิชา

พ้ืนฐานทางวิศวกรรม- 

ศาสตร์ กลุ่มวิชาเอก

บงัคบั และกลุ่มวิชาเอก

เลือกด าเนนิการสอนโดย

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

2 1.3 วัตถุประสงค ์ 1) เสนอแนะให้มีการจัดเรียงล าดับใหม่

ตามความส าคัญ โดยให้หัวข้อที่ 1.3.2 

ขึ้ นก่อนแล้วจึงเป็น 1.3.3 และ 1.3.1 

ตามล าดบั 

1) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3 1.2 การจัดการศึกษา

ภาคฤดูร้อน 

1) ให้เพ่ิมเติมระยะเวลาในการศึกษา

ภาคฤดูร้อนด้วย 

 

 

2) ให้เพ่ิมเติมในส่วนของการฝึกงาน

ภาคสนามในภาคเรียนฤดูร้อนของปี

การศึกษาที่  3 ส าหรับหลักสูตร 4 ปี 

เนื่องจาก ในหมวดที่ 3 หัวข้อที่ 4.2 ได้

ระบุว่ามกีารฝึกงานภาคฤดูร้อน 

1) แก้ไขโดยการเพ่ิมเติม

ระยะเวลาในการศึกษา

ภาคฤดูร้อนประมาณ 6 

สปัดาห์ 

2) เ พ่ิ ม เ ติ ม โดยมี ก าร

จัดการเรียนการสอนภาค

ฤดู ร้ อ น ทั้ งแผน เ น้ น

โครงงาน วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 

4  ปี )  และแผนสหกิจ

ศึกษาทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับการ

พิ จ า ร ณ า ข อ ง

คณะกรรมการประจ า

ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ มี ก า ร

ก าหนดให้นิสิตออกไปฝ

ฝึ ก ง า น ใ น ส ถ า น

ประกอบการในภาครัฐ

หรือเอกชนไม่ต ่ากว่า 200 

ชั่วโมงในภาคฤดูร้อนของ
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ปีการศึกษาที่  3 เฉพาะ

แ ผ น เ น้ น โ ค ร ง ง า น

วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม

(หลักสตูร 4 ปี) 

 

 

 

3 2.2 คุณสมบัติของผู้ เข้า

ศึกษา 

1) ควรระบุสาขาของผู้ส  าเร็จการศึกษา

ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย มป ล า ย ว่ า เ ป็ น ส า ย

วิทยาศาสตร์ด้วย 

2) ควรเ พ่ิมเติมในส่วนของ วิธีการ

คัดเลือกผู้ เข้าศึกษา โดยอาจแยกเป็น

หัวข้อที่ 2.3 

1) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

2) ใ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก

ผู้สมัครเข้าเป็นนิสติ จะใช้

เกณฑ์ตามมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

3 3.1.3 1.2 ก ลุ่ ม วิ ช า

ภาษาต่างประเทศ   

1) ค ว ร มี ก า ร เ พ่ิ ม วิ ช า ที่ เ ป็ น

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือปูพ้ืนฐานส าหรับ

การเรียนการสอนต่อไป 

2) แ ก้ ไ ข โ ดยกา ร เ พ่ิ ม

รายวิชา ภาษาเขมรเพ่ือ

การสื่อสาร 1 และ 2 และ

ภาษาเวียดนามเพ่ือการ

สื่อสาร 1 และ 2 

3 3.1.3 3. ก ลุ่ ม วิ ช า เ อ ก

บงัคบั 

1) รายวิชา วศส 491 สัมมนาโครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่จ าเป็นต้องแยก 

ควรให้อยู่ร่วมกับรายวิชา วศส 492 

โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1) มติที่ประชุมเสนอให้มี

การแยกเป็น 2 รายวิชา 

3 3.1.3 รายวิชา 1) ในแผนสหกจิศึกษา ควรลดรายวิชา

ลง 1 วิชา เช่น รายวิชา การจัดการแหล่ง

น า้ (Water Resource Management) 

หรือ อทุกวิทยา (Hydrology) 

1) ได้แก้ไขโดยการตดัทั้ง

สองรายวิชา รายวิชา การ

จัดการแหล่งน า้ (Water 

Resource Management) 

หรือ อทุกวิทยา 

(Hydrology) 

Management) ออก ทั้ง

สองหลักสตูร 

3 3.1.4 แผนการศึกษา 1) แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาค

การศึกษาที่  2 มีการเรียนมากเกินไป 

(22 หน่วยกิต) ขณะชั้นปีที่ 4 ค่อนข้าง

ว่าง ควรเกล่ียรายวิชาไปอยู่ชั้นปีที่ 4 เช่น 

1) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

โดยได้ย้ายรายวิชานี้ ไป

เรียนในแผนการศึกษาชั้น

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
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ร า ย วิ ช า  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ลก ร ะทบ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อม  (Environmental Impact 

Assessment)ซึ่งควรต้องเรียนวิชาอื่นๆ

มาก่อนจึงจะเรียนวิชานี้ ได้เข้จมากขึ้น 

2) ในกลุ่มรายวิชาเอก แนะน าให้มีการ

เรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐานก่อนแล้วจึง

ค่อยเรียนวิชาเกี่ยวกับการออกแบบที

หลัง ควรมีการล าดับวิชาเรียนให้มีความ

ต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

2) แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

โดยได้จัดเรียงรายวิชา

ใหม่ในหมวดที่ 3 หัวข้อที่ 

3.1.4 แผนการศึกษา 

 

3 4 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

เ กี่ ย ว กั บ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

ภาคสนาม (การ

ฝึกงานหรือสหกิจ

ศึกษา) 

4.2 ช่วงเวลา 

1) ในแผนการศึกษาที่ เ น้นโครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ระบุชัดเจน

ว่ามีการฝึกงานวิศวกรรมหรือไม่ ควร

เขียนให้ชัดเจนและระบุว่ามีหน่วยกิต

หรือไม่ หรือเป็นแบบ S หรือ U หรือให้

เกรด ควรอธบิายให้ชัดเจน 

1) แ ก้ ไ ข โ ด ย ร ะ บุ

รายละเอียดในแผนเน้น

โ ค ร ง ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม

สิ่งแวดล้อม ก าหนดให้

นิสิตออกไปฝึกงานใน

ภาคฤดู ร้อนของ ปีที่  3 

แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ที่  2 

(หลักสูตรสหกิจศึกษา) 

ก าหนดให้นิสิตไปท างาน

กับหน่วยงานภายนอกใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี

ที่ 4 

- - ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในหมวดที่ 1 หัวข้อที่ 9 ต้องมีอาจารย์

ประจ าหลักสตูรให้ครบ 5 คน 

ได้เพ่ิมจ านวนให้ครบตาม

เกณฑ ์
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ภาคผนวก ฉ  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร 
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แบบส ารวจ 

การศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการหลกัสูตรปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม (สองภาษา) ของนกัเรียนและผูป้ระกอบการ 

ค าช้ีแจง : 1. ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความ

ประสงคจ์ะพัฒนาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา) เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ในวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน 

โปรดตอบแบบส ารวจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสตูรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 2. แบบส ารวจนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้ องต้นส าหรับการเปิดหลักสตูรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 

 3. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน  

 ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบส ารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสตูรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม (สองภาษา) 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบส ารวจความคดิเหน็ต่อผู้ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดบัวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

ที่ภาคอตุสาหกรรมต้องการ 

********************************************************************************** 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ โดยขดีเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหล่ียมที่ตรงตามความเป็นจริง 

 1. เพศ      1) ชาย      2) หญิง 

 2. อายุ      1) น้อยกว่า 20 ปี     2) 20 - 30 ปี    

        3) 31 - 40 ปี      4) 41 ปี ขึ้นไป 

 3. อาชีพ................................................................................................. 

 4. ประสบการณก์ารท างาน.....................................................................ปี 

 5. ประเภทหน่วยงาน 

     1) การศึกษา      2) ราชการ/รัฐวิสาหกจิ      3) เอกชน  

  

  4) ธรุกจิส่วนตวั     5) อื่นๆ 
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ตอนท่ี 2 แบบส ารวจเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม (สองภาษา) โดยขดีเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหล่ียมที่ตรงตามความเป็นจริง 

6. ท่านเคยทราบว่ามีหลักสตูรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา) ใน

สถาบนัอดุมศึกษาของประเทศไทยหรือไม่ 

     1) ทราบ      2) ไม่ทราบ      3) ไม่แน่ใจ   

7. หากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับนักศึกษาเพ่ือศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร

บณัฑติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา) ท่านมคีวามสนใจที่จะสมคัรเข้าเรียนหรือไม่ 

     1) สนใจ      2) ไม่สนใจ      3) ไม่แน่ใจ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อผู้ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา) ระดับวิศวกรรมศาสตร-บัณฑิต ที่

ภาคอตุสาหกรรมต้องการ โดยการขดีเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหล่ียมที่ตรงตามความเป็นจริง 

- ทกัษะท่ีคาดหวงั 

 8. ทกัษะส่วนบุคคล 

     ทกัษะด้านการตดิต่อสื่อสารและน าเสนองาน 

     การเตรียมความพร้อมต่อเศรษฐกจิโลก 

     ทกัษะในการท างานกลุ่ม 

     ความสามารถในการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองคค์วามรู้  ข้อมูล และประสบการณ ์

       ทกัษะด้าน ICT เพ่ือการตดิต่อสื่อสารและน าเสนองาน 

     ทกัษะด้านภาษาสากล 

     ทกัษะด้านการตดัสนิใจที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

     ความตระหนักต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

     อื่นๆ ........................................... 

 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 9. ทกัษะทางด้านวิชาชีพ 

      ทกัษะด้านวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

     ทกัษะทางด้านสงัเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม 

     ทกัษะทางด้าน ICT เพ่ือวิเคราะห์และสงัเคราะห์ปัญหา 

     ความสามารถในการคดิค้นและพัฒนาเทคโนโลยี 

       ความรู้ เกี่ยวกบักฎหมายและข้อก าหนด 

     อื่นๆ ........................................... 
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 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ..……………........….......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

10. ทกัษะทางด้านการเรียนรู้ 

       การปรับตวัที่รวดเรว็ต่อการเปล่ียนแปลงในบรรยากาศที่เป็นแบบนานาชาต ิเช่น การท างานในต่างประเทศ 

การสร้างความร่วมมอืที่ดกีบัต่างชาต ิ

     ความสามารถในการเชื่อมโยงปัญหาจริงกบัทฤษฎี 

       ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเป็นผลิตภัณฑห์รือบริการ 

     ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ในแนวกว้าง 

       อื่นๆ ........................................... 

 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

 11. ทกัษะทางด้านการบริหารจัดการ 

       ทกัษะทางด้านการบริหารจัดการและการจัดองคก์ร 

     ความเข้าใจต้นทุนและการตลาด 

       ทกัษะเกี่ยวกบัการเงินการลงทุน 

       อื่นๆ ........................................... 

 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

  

12. ทักษะเพ่ิมเติมด้านอื่นๆ ที่ท่านคิดว่า จ าเป็นต่อวิศวกรระดับปริญญาตรี เพ่ือรองรับการแข่งขันในวงกว้าง

ส าหรับสถานประกอบการของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ทกัษะ) 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

************************************************************************************** 
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มผีู้ท าแบบส ารวจส่งกลับมา 40 ท่าน สรปุผลได้ดงันี้  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 เพศ 
รวม 

 เพศ  หญิง ไม่ระบุ 

จ านวน (คน) 12 28 0 40 

ร้อยละ 30.00 70.00 0.00 100.00 

 

 อาย ุ(ปี) 
รวม 

นอ้ยกว่า 20 20-30 31-40 41 ข้ึนไป 

จ านวน (คน) 21 9 6 4 40 

ร้อยละ 52.50 22.50 15.00 10.00 100.00 

 

 อาชีพ 

รวม  นกัเรียน

  

รบัราชการ/

รฐัวิสาหกิจ 

พนกังาน 

เอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั 

จ านวน (คน) 15 10 12 3 40 

ร้อยละ 37.50 25.00 30.00 7.50 100.00 

 

ตอนท่ี 2 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสตูรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา) 

6. ท่านเคยทราบว่ามีหลกัสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม (สองภาษา) ใน

สถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทยหรือไม่ 

 ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ รวม 

จ านวน (คน) 18 20 2 40 

ร้อยละ 45.00 50.00 5.00 100.00 

 

7. หากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรบันกัศึกษาเพือ่ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม (สองภาษา) ท่านมีความสนใจท่ีจะสมคัรเขา้เรียนหรือไม่ 

 สนใจ ไม่สนใจ ไม่แน่ใจ รวม 

จ านวน (คน) 36 0 4 40 

ร้อยละ 90.00 0.00 10.00 100.00 

 

ตอนท่ี 3 ทกัษะที่คาดหวัง 

8. ทกัษะส่วนบุคคล จ านวน อนัดบั 

ทกัษะด้านการตดิต่อสื่อสารและน าเสนองาน 37 2 

การเตรียมความพร้อมต่อเศรษฐกจิโลก 30 5 
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ทกัษะในการท างานกลุ่ม 39 1 

ความสามารถในการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองคค์วามรู้  ข้อมูล และประสบการณ ์ 33 4 

ทกัษะด้าน ICT เพ่ือการตดิต่อสื่อสารและน าเสนองาน 37 2 

ทกัษะด้านภาษาสากล 39 1 

ทกัษะด้านการตดัสนิใจที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 36 3 

ความตระหนักต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 36 3 

อื่นๆ.............. 2 6 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   - ทกัษะด้านการจัดการอารมณต์นเอง (ม ีEQ สงู) 

                                 - ทกัษะด้านการแก้ไขเหตกุารณ ์/ ปัญหาเฉพาะหน้า 

9. ทกัษะทางดา้นวิชาชีพ  จ านวน อนัดบั 

ทกัษะด้านวิเคราะห์และแก้ปัญหา 38 1 

ทกัษะทางด้านสงัเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม 35 2 

ทกัษะทางด้าน ICT เพ่ือวิเคราะห์และสงัเคราะห์ปัญหา 30 3 

ความสามารถในการคดิค้นและพัฒนาเทคโนโลยี 35 2 

ความรู้ เกี่ยวกบักฎหมายและข้อก าหนด 30 3 

อื่นๆ.............. 1 4 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   - ทกัษะการใช้งานเคร่ืองมอืซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ทางวิศวกรรม 

10. ทกัษะทางดา้นการเรียนรู ้  จ านวน อนัดบั 

การปรับตัวที่รวดเรว็ต่อการเปล่ียนแปลงในบรรยากาศที่เป็นแบบนานาชาติ เช่น 

การท างานในต่างประเทศ การสร้างความร่วมมอืที่ดกีบัต่างชาต ิ

 

32 
3 

ความสามารถในการเชื่อมโยงปัญหาจริงกบัทฤษฎี  40 1 

ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเป็นผลิตภัณฑห์รือบริการ 34 2 

ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ในแนวกว้าง 32 3 

อื่นๆ.............. - 4 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   - 

 

11. ทกัษะทางดา้นการบริหารจดัการ  จ านวน อนัดบั 

ทกัษะทางด้านการบริหารจัดการและการจัดองคก์ร 38 1 

ความเข้าใจต้นทุนและการตลาด 35 2 

ทกัษะเกี่ยวกบัการเงินการลงทุน 31 3 

อื่นๆ.............. 2 4 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   - ทกัษะการวางแผนงาน 

                                 - ทกัษะการบริหารเวลา 

 

12. ทกัษะเพิม่เติมดา้นอ่ืนๆ  

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม    
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1. มาตรฐานทางวิศวกรรม (แห่งชาต ิ– นานาชาต)ิ 

2. การบูรณาการทกัษะทุกๆ ด้านเข้าด้วยกนั และการเลือกใช้ทกัษะได้เหมาะสม 

3. ทกัษะในการท างานอย่างปลอดภัย 

4. ทศันคตต่ิอสถานประกอบการและเพ่ือนร่วมงาน 

5. ทกัษะในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการท างาน 
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ภาคผนวก ช. ประวัติส่วนตัวอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเสฎฐา ศาสนนันทน์  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Sateta Sasananan 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  

สงักดั     ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail     setta@g.swu.ac.th 

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมทรัพยากรน า้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2535 

2532 

M.S. 

วศ.ม. 

Structural Engineering 

วิศวกรรมสขุาภิบาล 

University of Liverpool, UK 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2542 

2537 

Ph.D. Environmental Engineering  University of Tasmania, Australia 2553 

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Water Supply / Sanitary engineering 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

กิ่งกาญจน์ พิทยกติติวงศ์, วรุณศักด์ิ เล่ียมแหลม, เสฎฐา ศาสนนันทน์. แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม

ส าหรับคลอรีนอิสระคงเหลือ โดยใช้ข้อมูลของการประปาบางเขนเป็นกรณีศึกษา . วารสาร

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558;ปีที่ 10 ฉบับที่ 2:28-40. 

วราภรณ์ ม้วนทอง, วรุณศักด์ิ เล่ียมแหลม, เสฏฐา ศาสนนันทน์. แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีมส าหรับ 

Clarifier กรณีศึกษา : โรงงานผลิตน า้ประปาบางเขน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ 2558; ปีที่ 10 ฉบับที่ 1:32-44. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

     ไม่ม ี

 3.  ต ารา/หนงัสือ 
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ไม่ม ี

4.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 1. แบบจ าลองอัจฉริยะของ Clarifier เ พ่ือศึกษาผลกระทบของ temperature gradient กับ

ประสิทธิภาพการก าจัดความขุ่น. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

2. ระบบผลิต Bio-methane โดยการย่อยร่วมส าหรับจังหวัดอัจฉริยะนครนายก: กรณีศึกษาการใช้

วัสดุเหลือใช้การเกษตรและเศษอาหาร. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

นางสาวสธุิดา ทปีรักษพันธุ ์ 

Miss Suthida Theepharaksapan 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail suthidat@g.swu.ac.th 

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2551 

M.S. การจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาต)ิ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2553 

Ph.D. Urban Engineering (Environmental 

Engineering) 

University of Tokyo, Japan 2557 

                    

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Wastewater treatment system, Advance wastewater treatment 

technologies 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

Kanlayanee Yimyam, Aunnop Wongrueng, Pharkphum Rakruam, Saoharit Nitayavardhana, Athit 

Phetrak, Suthida Theepharaksapan, Suraphong Wattanachira, (2017). Reduction of DBP 

Precursors and Their THMFPs in Leachate Contaminated Groundwater by PAC Adsorption. 

Engineering journal, In Press, Accepted manuscript,  Public on October 2017. 

 

2.  การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

 ไม่มี 

 

3.  หนงัสือ ต ารา 

ไม่มี 
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4.  งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 1.  การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) และความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่ นที่เกิด

จากการจราจรบริเวณตลาดองครักษ์ จ.นครนายก ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. (ผู้ร่วมวิจัย) 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

นายชาญวิทย์ สายหยุดทอง 

Mr. Chanwit Saiyudthong 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

สงักดั ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail chanwit@swu.ac.th 

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532 

วศ.ม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 

Ph.D. Civil Engineering  University of Sheffield, 

UK 

2547 

                    

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  Water and Wastewater treatment system  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

 ไม่มี  

2.  การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

ชาญวิทย์ สายหยุดทอง (2557) การประเมินปริมาณมลพิษจากน า้เสียในเขตเทศบาลต าบลองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” คร้ังที่ 8, 26-27 พฤศจิกายน 2557, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

3. หนงัสือ ต ารา 

Saiyudtong, C. (2010) “Wastewater engineering Association of Thailand” (Printed in Thai) 

4.  งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

1)   การประมาณมลพิษไม่ทราบแหล่งด้วยแบบจ าลองลุ่มน า้ส าหรับลุ่มน า้ย่อยบ้านนา  

2)  ผลของกระชังปลาจ าลองต่อการผสมของสารละลายในทางน า้เปิด  
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3) Investigations into the water quality in rivers affected be cages fish farms and rice field effluents 

(Partnership with The University of Warwick, UK)  

4)  อุทกพลศาสตร์และคุณภาพน า้ของแม่น า้นครนายก  

5)  แบบจ าลองระบบจ่ายน า้ประปา ของ มศว องครักษ์ 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

นายภิญโย วงศ์ทอง 

Mr. Pinyo Wongthong 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail pinyowongthong@hotmail.com 

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

วท.ม. วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 

ปร.ด. ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557 

                    

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  Chemical Engineering 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L. Kiatkamjornwong, S., (2015). Influences of 

phenolic curative content and blend proportions on properties of vulcanized NR/ABS blends, 

Journal of Applied Polymer Science , volume 132, pp.42520–42531.   

Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L. Kiatkamjornwong, S., (2014).  Styrene-

assisted grafting of maleic anhydride onto deproteinized natural rubber, European Polymer 

Journal , Volome 59, pp.144–155.   

Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L. Kiatkamjornwong, S., (2014).  Effect of 

NR/ABS ratio on mechanical, dynamical and morphological properties of vulcanized NR/ABS 

blends, Advanced Materials Research, volume 844, pp.61–64.  

Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L. Kiatkamjornwong, S., (2013). Modification of 

deproteinized natural rubber via grafting polymerization with maleic anhydride, European 

Polymer Journal, volume 49, pp. 4035–4046.  

mailto:pinyowongthong@hotmail.com
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Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L. Kiatkamjornwong, S., (2012). Grafting of 

maleic anhydride onto deproteinized natural rubber via differential microemulsion 

polymerization. AES-ATEMA International Conference Series -Advances and Trends in 

Engineering Materials and their Applications, pp. 183–190.    

2.  การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L.; Kiatkamjornwong, S. Mechanical and 

morphological studies of vulcanized natural rubber/acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer 

blends. The 4th Polymer Conference of Thailand (PCT4); 2014 March 20-21; Bangkok, 

Thailand.  

Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L.; Kiatkamjornwong, S. Mechanical, thermal and 

morphological properties of dynamically vulcanized NR/ABS blends. RubberCon 2013 

December 16–17, Bangkok, Thailand.  

Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L.;  Kiatkamjornwong, S. Effect of NR/ABS ratio 

on mechanical, dynamical and morphological properties of vulcanized NR/ABS blends. The 

1st Asia Pacific Rubber Conference (APRC 2013), 2013 September 5–6, Surat Thani, 

Thailand.      

Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L.;  Kiatkamjornwong, S. Deproteinized natural 

rubber as a better substrate for grafting with maleic anhydride via differential microemulsion 

polymerization. RGJ-Ph.D. Congress XIV, 2013  April 5–7, Chonburi, Thailand..  

Wongthong, P.; Nakason, C.; Pan, Q.; Rempel, G.L.;  Kiatkamjornwong, S. Graft copolymerization 

of maleic anhydride onto deproteinized natural rubber via differential microemulsion 

polymerization. RGJ Seminar Series XCI: Cutting Edge of Rubber and Polymer Technology 

toward APEC 2018, 2012 September 14, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, 

Surat Thani, Thailand.   

3.  หนงัสือ ต ารา 

ไม่มี 

4.  งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

   ไม่มี 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

นางปรารถนา ประชานุรักษ์ 

Mrs. Pradthana Prachanurak 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail pradthanap@g.swu.ac.th 

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ วิศวกรรมเหมอืงแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

วศ.ม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 

                    

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  Biofilm / Bioreactors / Biofilm formation / Biological wastewater treatment 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

Boonnarat, J, Techkarnjanaruk, S., Honda, R., and Prachanurak, P., (2016). Effects of hydraulic 

retention time and carbon to nitrogen ratio on micro-pollutant biodegradation in membrane 

bioreactor for leachate treatment. Bioresource Technology, volume, 219, pp. 53-63 

2. การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

ไม่มี 

3. หนงัสือ ต ารา 

ไม่มี 

4.  งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

1.  การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) และความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่ นที่เกิดจาก

การจราจรบริเวณตลาดองครักษ์ จ.นครนายก ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. (หัวหน้าโครงการ) 

 

mailto:pradthanap@g.swu.ac.th
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ภาคผนวก ซ. การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงระหว่างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2553 และ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.สิง่แวดลอ้ม) 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร ์มศว 

 

ตารางท่ี 1 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลักสตูรจากหลักสตูรเดมิ พ.ศ.2553 และ หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ.2560 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 (ส าหรบันิสิตรหสั 51) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 (ส าหรบันิสิตรหสั 52) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

1.  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วศ.บ.โยธาและ

สิ่งแวดลอ้ม) 

1.  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วศ.บ.โยธาและ

สิ่งแวดลอ้ม) 

1.  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.ส่ิงแวดลอ้ม) 

2.  แผนการศึกษา :  ประกอบด้วย  2 แผนการศึกษา 

    แผนการศึกษาที่ 1 : หลักสตูร 4 ปี (รวม 157 หน่วยกติ) 

2.  แผนการศึกษา :  ประกอบด้วย  2 แผนการศึกษา 

    แผนการศึกษาที่ 1 : หลักสตูร 4 ปี (รวม 164 หน่วยกติ) 

2.  แผนการศึกษา : ประกอบด้วย  2 แผนการศึกษา 

     แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รวม 148 หน่วย

กติ) 

     แผนสหกจิศึกษา (รวม 148 หน่วยกติ) 

3.  โครงสรา้งหลกัสูตร   3.  โครงสรา้งหลกัสูตร 3.  โครงสรา้หลกัสูตร 

แผนการศึกษาท่ี 1    แผนการศึกษาท่ี 1 แผนเนน้โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกติ ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกติ ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 120 หน่วยกติ ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 120 หน่วยกติ ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกติ 

ง. หมาววิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกติ ค. หมาววิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกติ ค. หมาววิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกติ 

รวม 157 หน่วยกิต รวม 164 หน่วยกิต รวม 148 หน่วยกิต 

4.  โครงสรา้งแผนการศึกษา   4.  โครงสรา้งแผนการศึกษา 4.  โครงสรา้งแผนการศึกษา 

แผนการศึกษาท่ี 1 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
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หน่วยกิต 

แผนการศึกษาท่ี 1 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 

38 

 

หน่วยกิต 

4.1 แผนเนน้โครงงาน 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 

30 

 

หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษา 8 หน่วยกติ 1. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกติ 1. วิชาบงัคบั (20 หน่วยกติ)   

1.1   ภาษาไทย 2 หน่วยกติ 1.1   ภาษาไทย 3 หน่วยกติ 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกติ 

1.2 ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกติ 1.2  ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกติ   1.1.1  ภาษาไทย 3 หน่วยกติ 

               1.1.2 ภาษาองักฤษ 6 หน่วยกติ 
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2. กลุ่มวิชาสารสนเทศ 2 หน่วยกติ 2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

6 หน่วยกติ 1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

3 หน่วยกติ 

3. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 2 หน่วยกติ 3.กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 15 หน่วยกติ 1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศ์าสตร์

และสงัคมศาสตร์) 

8 หน่วยกติ 

4. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 2  หน่วยกติ 4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/ คณติศาสตร์ 8 หน่วยกติ 2.  วิชาเลือก (10 หน่วยกติ)   

3. กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกติ    2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

3 หน่วยกติ 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ 8 หน่วยกติ    2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศ์าสตร์

และสงัคมศาสตร์) 

5 หน่วยกติ 

5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/ 

คณติศาสตร ์

8 หน่วยกติ    2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั 2 หน่วยกติ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (120 หน่วยกิต)   ข. หมวดวิชาเฉพาะ (120 หน่วยกิต)   ข. หมวดวิชาเฉพาะ (112 หน่วยกิต)   

1.กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร ์

14  1.กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร ์

14  1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร ์

22 หน่วยกติ 

2.กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 32 หน่วยกติ 2.กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 32 หน่วยกติ 2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 50 หน่วยกติ 

3.กลุ่มวิชาหลักเฉพาะ 71 หน่วยกติ 3.กลุ่มวิชาหลักเฉพาะ 71 หน่วยกติ 3  กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 30 หน่วยกติ 

4.กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกติ 4. กลุ่มวิชาชพีเลือก 3 หน่วยกติ 4.  กลุ่มโครงงานวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 หน่วยกติ 

      5. กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกติ 

ค. หมาววิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมาววิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมาววิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

รวม 157 หน่วยกิต รวม 164 หน่วยกิต รวม 148 หน่วยกิต 
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      4.2 แผนสหกิจศึกษา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
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หน่วยกิต 

      1.วิชาบงัคบั (20 หน่วยกติ)   

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกติ 

        1.1.1  ภาษาไทย 3 หน่วยกติ 

               1.1.2 ภาษาองักฤษ 6 หน่วยกติ 

          1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

3 หน่วยกติ 

      1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์

ศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

8 หน่วยกติ 

      2.วิชาเลือก (10 หน่วยกติ)   

      2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

3 หน่วยกติ 

      2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์

ศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

5 หน่วยกติ 

      2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั 2 หน่วยกติ 

      ข. หมวดวิชาเฉพาะ (112 หน่วยกิต)   

      1.กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร ์

22 หน่วยกติ 

      2.กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 50 หน่วยกติ 

      3.กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 30 หน่วยกติ 

      4.กลุ่มวิชาสหกจิศึกษา 7 หน่วยกติ 

      5. กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกติ 
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      ค. หมาววิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

      รวม 148 หน่วยกิต 
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ตารางท่ี 2 รายละเอยีดเปรียบเทยีบการปรับปรงุรายวิชาที่มกีารเปล่ียนแปลงจากหลักสตูรเดมิ พ.ศ.2553 และ หลักสตูรปรับปรงุ 

พ.ศ.2560 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

ล าดบั หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

1. คม 103  เคมีทั่วไป 

CH 103 General Chemistry 

3(3-0-6) 

ศกึษาพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอม ปริมาณสมัพันธ ์สมบัติ

แก็ส, ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี 

สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ 

และแนวโน้มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ 

อโลหะและธาตุทรานซิชัน 

คม 103  เคมีทั่วไป 

CH 103 General Chemistry 

3(3-0-6) 

ศึกษาพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอะตอม 

ปริมาณสมัพันธ ์สมบัติแกส๊ ของเหลวและสารละลาย ของแขง็ 

สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี 

ตารางธาตุ และแนวโน้มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเต

ติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

2. คม 193 ปฏบิัติการเคมีทั่วไป  

CH 193 General Chemistry Laboratory 

1(0-3- 0) 

ปฏบิัติการสอดคล้องกบัรายวิชา คม 103 

คม 193 ปฏบิัติการเคมีทั่วไป  

CH 193 General Chemistry Laboratory 

1(0-3- 0) 

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมีความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการท าการทดลองและวิเคราะห์ผลที่ เกี่ยวกับ 

ปริมาณสมัพันธ์ค่าคงตัวของแกส๊ การลดลงของจุดเยือกแขง็

การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์

จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออนบวกและ

ไอออนลบ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

3. ฟส 102  ฟิสกิสเ์บื้องต้น 2            

PY 102   Introductory  Physics II      

3(3-0-6)  

สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก

และอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่

ขึ้ นกับ เวลาไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ 

อิ เล็คทรอนิคส์ แสง ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี

ควอนตัม ฟิสกิสน์ิวเคลียร์ 

ฟส 102  ฟิสกิสเ์บื้องต้น 2            

PY 102   Introductory  Physics II      

3(3-0-6) 

สนามไฟฟ้าและอนัตรกริิยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหลก็และ

อนัตรกริิยาทางแม่เหลก็ สนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้าที่

ขึ้นกบัเวลา ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ 

อเิลก็ทรอนิกส ์แสง ทฤษฎีสมัพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม 

นิวเคลียร์ฟิสกิส ์     

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

4. ฟส 181   ปฏบิัติการฟิสกิสเ์บื้องต้น 1       

PY 181   Introductory  Physics Laboratory I    

1(0-3-0)       

ปฏบิัติการสอดคล้องกบัรายวิชา ฟส 101 

ฟส 181   ปฏบิัติการฟิสกิสเ์บื้องต้น 1       

PY 181   Introductory  Physics Laboratory I    

1(0-3-0)       

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวัดพ้ืนฐาน ค่า

ความคลาดเคลื่อน และเลขนัยส าคัญ, กลศาสตร์ของวัตถุแขง็

เกรง็และสภาพยืดหยุ่น, กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์, 

การเคล่ือนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คล่ืน, และทศัน

ศาสตร์เบื้องต้น 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

5. ฟส 182   ปฏบิัติการฟิสกิสเ์บื้องต้น 2       

PY 182   Introductory  Physics Laboratory II     

1(0-3-0)       

ปฏบิัติการสอดคล้องกบัรายวิชา ฟส 102 

ฟส 182   ปฏบิัติการฟิสกิสเ์บื้องต้น 2       

PY 182   Introductory  Physics Laboratory II     

1(0-3-0)       

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและการใช้งาน

เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้าเบื้ องต้น, ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและ

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 
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แม่เหล็ก, วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ, อุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสส์ารกึ่งตัวน าพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

6. วศฟ 191 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     

EE 191 Mathematics for Engineering I  

3(3-0-6) 

เส้น ระนาบ และผวิในปริภมูิสามมิติ พีชคณิต เวกเตอร์

ในระบบสามมิติ การวิเคราะห์เวกเตอร์ การหาอนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ แคลคูลัสของ

ฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง

หลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธต์ามเส้น ปริพันธ์

ตามผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของสโตค สมการ

เชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่าหนึ่ง และการ

หาผลเฉลยด้วยวิธีต่างๆ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิง

เส้นและการแก้ด้วยวิธีต่างๆ ผลการแปลงลาปลาซ ผล

การแปลงลาปลาซผกผนั 

วศย 102 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1     

CvE 102 Calculus for Civil and Environmental 

Engineering I 

3(3-0-6) 

เรขาคณิตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริภมูิสามมิติ และเวคเตอร์ 

ฟังกชั์นค่าเวคเตอร์ อนุพันธย่์อย ปริพันธห์ลายช้ัน สมการเชิง

อนุพันธ์เบื้ องต้น สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรม

โยธาเบื้องต้น 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

7. วศฟ 291 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     

EE 291 Mathematics for Engineering II  

3(3-0-6) 

สมการเชิงผลต่างอันดับหนึ่ง สมการเชิงผลต่างอันดับ

สองเอกพันธุแ์ละไม่เอกพันธุ ์สมการเชิงผลต่างโคชีออย

เลอร์ อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อินทิกรัล ผลการแปลงฟู

เรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย และปัญหาค่าขอบเขต  

ระนาบเชิงซ้อน  ฟังก์ชันเชิงซ้อน  ฟังก์ชันวิเคราะห์  

สมการโคชีรีมันน์ การส่งคงแบบ การหาอนุพันธ์และ

ปริพันธ์เชิงซ้อน ทฤษฎีบทปริพันธ์ของโคชี อนุกรมเทย์

เลอร์ อนุกรมแมคลอริน อนุกรมโลรองต์ ภาวะเอกฐาน 

การหาปริพันธเ์รซิดู ทฤษฎีบทของค่าเรซิดู 

วศย 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2     

CvE 203 Calculus for Civil and Environmental 

Engineering II 

3(3-0-6) 

สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิตของเมทริกซ์ 

ระบบสมการเชิงเส้น และการก าจัดแบบเกาส์ อิสระเชิงเส้น 

และปริภูมิเวคเตอร์ ดีเทอร์มิแนนต์ และกฎของคราเมอร์ 

เมทริกซ์ผกผัน และการก ากดัแบบเกาส์-จอร์แดน ค่าเจาะจง 

และเวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ตั้งฉาก และวิธกีารแนวทแยง 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์

ล าดบั หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

1. วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1       

EG 201 English for Specific Purposes I 

3(3-0-6) 

ทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใสระดับที่สงูทั้ง

การพูด การเขียน และการอ่าน ในระดับสูงขึ้ น เพ่ือ

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะทาง

ของผู้เรียน 

วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1       

EG 201 English for Specific Purposes I 

3(3-0-6) 

ศัพท์เฉพาะทางสาขาวิศวกรรมการแยกแยะหน้าท่ีของ
ค าศพัท์ ฝึกทกัษะการออกเสียงค าภาษาองักฤษอย่างถูกตอ้ง 
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาองักฤษท่ีพบได้บ่อยทั้งการฟัง 
การพดู การอ่านและการเขียน 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

2. วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2       

EG 202 English for Specific Purposes II 

วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2       

EG 202 English for Specific Purposes II 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
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3(3-0-6) 

ฝึกทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทางด้านการเขียน การอ่าน

และการสื่อสารในระดับสูงขึ้ น เพ่ือประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพในสาขาเฉพาะทางของผู้เรียน 

3(3-0-6) 

การเลือกใช้ค  าท่ีเหมาะสมกบับริบท บทสนทนาท่ีพบในงาน
วิศวกรรม เรียนรู้การสนทนา การอ่านและการเขียน เพ่ือการ
ส่ือสารในงานวิศวกรรม 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

3. วศก 101 ปฏบิัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

ME 101 Basic Engineering Practice 

2(1-3-3) 

ฝึกการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้ปฏบิัติงานปรับแต่ง

ขึ้นรปูโลหะ งานประกอบช้ินส่วน งานเช่ือมไฟฟ้า และ

แกส็ งานแปรรปูด้วยเคร่ืองจักร และงานเครื่องมือ

ต่างๆในขบวนการผลิตทางวิศวกรรมขั้นพ้ืนฐานความ

ปลอดดภยัในการท างาน 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

4. วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     

EE 170   Computer Programming   

3(2-3-5) 

ความรู้ความเข้าใจการท างานของคอมพิวเตอร์ทั้ง

องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การเขียนภาษาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การเขียนผงังาน และโครงสร้างโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การเขียนภาษาโปรแกรม แก้ไข และการ

ทดสอบโปรแกรม 

 

 

วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     

EE 170   Computer Programming   

3(2-3-4) 

แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของ

ระบบคอมพิวเตอร์  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้ใน

ปัจจุบัน  ฝึกปฏบิัติส าหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

5. วศฟ 192 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 

EE 192 Fundamental of Electrical Mechanical 

Engineering 

ความรู้ เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 

กระแสตรง ระบบไฟฟ้าสามเฟส เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

และมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่างๆ ระบบการป้องกันไฟฟ้า

ลัดวงจร สายล่อฟ้า ระบบการควบคุมความปลอดภัย 

การจัดการพลังงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้ อ งต้น 

อุปกรณ์เคร่ืองจักร เคร่ืองทางไฟฟ้าเคร่ืองกลในอาคาร 

เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ลิฟท์ เคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองมือสื่อสาร การควบคุมแบบ และสัญลักษณ์ใน

แบบ ระเบียบและ มาตรฐานต่างๆ 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

6. วศก 194 เขียนแบบวิศวกรรม       

ME 194 Engineering Drawing 

3(2-3-5) 

เทคนิคการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร  รูปทรง

เรขาคณิตประยุกต์ ทฤษฎีการเขียนภาพฉายแบบออโธก

ราฟฟิค การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพพิคทอเรียล 

การก าหนดขนาดและภาพตัด การร่างแบบเส้น และ

วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม       

ME 109 Engineering Drawing 

3(2-3-4) 

ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียน

แบบ การเขียนตัวอกัษรและตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ ภาพ

ฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิกและการ

เขียนภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและความคลาดเคล่ือน 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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ระนาบขั้นพ้ืนฐาน สัญลักษณ์ในแบบวิศวกรรมโยธา 

ไฟฟ้า เคร่ืองกล 

ภาพตัด มุมมองช่วยและแผ่นคล่ี การเขียนภาพร่าง เกลียว 

สลักเกลียวและแป้นเกลียว สญัลักษณ์ในงานเขียนแบบ การ

เขียนแบบรายละเอียดและการประกอบช้ินส่วน การเขียน

แบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้น 

7. วศอ 191   วัสดุวิศวกรรม   

InE 191   Engineering Material 

3(3-0-6) 

ชนิด การวิเคราะห์คุณสมบัติ และการทดสอบวัสดุ

วิศวกรรม การวิเคราะห์เฟสไดอะแกรม การศึกษา

คุณสมบัติด้านโครงสร้างทั้งหยาบและละเอยีด กรรมวิธี

ทางความร้อน การกัดกร่อน วัสดุโลหะ เช่น พลาสติก 

ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต โพลีเมอร์ เซรามิกส ์จุดก าเนดิ 

ความเสียหาย การตรวจสอบและป้องกัน การเลือกใช้

วัสดุวิศวกรรม 

วศอ 222   วัสดุวิศวกรรม   

InE 222   Engineering Material 

3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการ

ผลิต และการน าไปใช้งานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก 

ประกอบด้วย โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส ์และวัสดุคอมโพสติ 

คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเปล่ียนแปลงและเสื่อมสภาพ

ของวัสดุ     

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

8. วศก 291   กลศาสตร์วิศวกรรม 1    

ME 291   Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

บทบาทเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและ

สามมิติ การหาแรงลัพธ์ การสมดุลในสองมิติและสาม

มิติของอนุภาค และวัตถุแขง็เกรง็ สถิตศาสตร์ของไหล 

โครงสร้าง โครงและเคร่ืองจักรศูนย์กลางมวล เซน

ทรอยด์ของเส้น พ้ืนทีปริมาตร และวัตถุผสม ทฤษฎี

แพพพัส ผลของแรงภายนอกและภายในต่อคาน สาย

เคเบิล ความเสยีดทาน กฏการเคล่ือนที่ข้อที่สองของนิว

ตันงานเสมือน โมเมนต์ ความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 

วศย 211   กลศาสตร์วิศวกรรม 1    

CvE 211   Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิตแิละสาม

มิติ การหาแรงลัพธ์ หลักการสมดุลในสองมิติและ

สามมิติของอนุภาคและวัตถุแขง็เกร็ง โครงสร้าง 

ศูนย์กลางมวลและเซน็ทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือย 

แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ของไหล ความเสียด

ทาน  หลั กของง าน เสมือน และ เสถียรภาพ

พลศาสตร์เบื้องต้น 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

9. วศก 292   กลศาสตร์วิศวกรรม 2    

ME 292   Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 

บทน าเกี่ยวกับพลศาสตร์ คิเนมาติกของอนุภาค ชนิด

การเคล่ือนที่ของอนุภาค จลน์ศาสตร์ของอนุภาค กฏข้อ

สองของนิวตัน วิธีการพลังงานและโมเมนตัม ระบบ

อนุภาค คิเนมาติกของวัตถุแข็งแกร่ง การเคล่ือนที่ใน

ระนาบของวัต ถุแข็งแก ร่ง  จลน์ศาสตร์ของวัต ถุ  

แข็งแกร่งในสามมิติ การสั่นสะเทือนเชิงกลแบบมีตัว

หน่วงและไม่มีตัวหน่วง 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

10. วศอ 201   สถิติวิศวกรรม    

InE 201   Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความ

น่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อง และแบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย

และโมเมนต์ฟังกช่ั์น การประยุกต์ใช้กบัทฤษฏขีองความ

เช่ือถือ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเ ชิง เ ส้นและ

สหสมัพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์

สถิติกบัการควบคุมอุตสาหกรรม 

11. วศอ 351เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

InE 351 Engineering Economy 

3(3-0-6) 

หลักเศรษฐศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน แนวความคิดเกี่ยวกับ

ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ ค่าของเงินตามกาลเวลา การ

ประเมินและเปรียบเทยีบทางเลือก ภาษี และการเสื่อม

ราคา การศึกษา การทดแทน การตัดสนิใจภายใต้ความ

เสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ต้นทุน 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

12. วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1    

CvE 213 Strength of Material I 

3(3-0-6) 

ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างแรง 

แรงดึง แรงกด แรงบิด แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด กับ

การเปล่ียนแปลงรูปร่างของวัสดุ คาน ช้ินส่วนเชิง

ประกอบ เหล็กเส้น ท่อ กลม ท่อกลมบาง กฎของฮุค 

ยังส์โมดูลัส ทฤษฎีพลังงานความเครียด ความเค้นที่

เกิดขึ้ น เน่ืองจากอุณหภูมิเปล่ียนแปลง ปัญหาที่ไม่

สามารถแก้ไขโดยหลักสถิตศาสตร์ ที่เกิดขึ้ นในการดึง 

และกด ภาชนะผนังบาง การรับแรงบิด ทฤษฎีของคาน 

และโมเมนต์ดัดในคาน การโก่งของคาน ทฤษฎีเสาสงู 

การรวมความเค้น 

วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1    

CvE 213 Strength of Material I 

3(3-0-6) 

ศึกษาแรง หน่วยแรง กลสมบัติของวัสดุ ความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด โมเมนต์บิดบิ ด 

แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงในคาน 

และการโก่งตัวของคาน 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

13. วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2    

CvE 213 Strength of Material II 

3(3-0-6) 

การวิเคราะห์ความเครียดและความเค้น คานต่อเนื่อง 

ทฤษฎีสมการสามโมเมนต์ ความเค้นรวม วงกลมของ

มอร์ ความเครียดรวม คานประกอบจากวัสดุต่างชนิด 

เสายาวปานกลาง และเสายาวรับน ้าหนักบรรทุกวิกฤติ 

สูตรของออยเลอร์ การต่อโครงสร้างด้วยหมุดย ้า และ

สลักเกลียวและการเช่ือมแรงกระท าซ ้าๆ ความล้าของ

โลหะ วิธีพลังงานทฤษฎีของคาสติเกลียโน และทฤษฎี

วิบัติ 

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2    

CvE 213 Strength of Material II 

3(3-0-6) 

คานแบบอิทดี เทอ ร์มิ เ นท เ ชิ งสถิต  ห น่ วยแรงและ

ความเครียดรวม วงกลมของมอร์ คานประกอบ การโก่ง

เดาะของเสา ทฤษฎีของการวิบัติ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

14. วศก 255 กลศาสตร์ของไหล 1     

ME 255 Fluid Mechanics I 

3(3-0-6) 

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล แรงกระท า

ต่อวัตถุในของเหลว แรงลอยตัวและสมดุลของไหล

สมมุติและของไหลจริง การไหลแบบราบเรียบและ

ป่ันป่วน การไหลแบบต่างๆ การไหลคงที่ และการไหล

ไม่คงที่ แรงต้านทานการไหล ทฤษฎีพลังงาน สมการ

วศย 241 ชลศาสตร์     

CvE 241 Hydraulics 

3(3-0-6) 

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล แรงกระท าต่อ

วัตถุในของเหลว แรงลอยตัวและสมดุล สมการของความ

ต่อเน่ืองและการเคล่ือนที่ ของไหลสมมุติและของไหลจริง 

การไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบต่างๆ การ

ไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้านทานการไหล ทฤษฎี

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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โมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลคงที่ การไหลในท่อน า้

เปิด การวัดการไหล การวิเคราะห์มิติและแบบจ าลอง 

เคร่ืองสบูน า้และกงัหันน า้ 

พลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลในทางน า้

เปิด การวัดการไหล การวิเคราะห์มิติและแบบจ าลอง เคร่ือง

สบูน า้ และกงัหันน า้ 

15. วศย 343 ปฏบิัตกิารชลศาสตร์     

CvE 343 Hydraulic Laboratory 

3(2-3-5) 

การทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมและ

ลักษณะต่างๆ ของการไหล ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์ 

ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสญูเสยี 

พลังงาน การไหลในทางน า้เปิด การไหลคงที่และไม่คงที่ 

และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เคร่ืองสบูน า้ 

ปฏบิัติการชลศาสตร์ประกอบด้วยการทดลอง 12 ถึง 

14 การทดลอง 

วศย 241 ปฏบิัตกิารชลศาสตร์     

CvE 241 Hydraulic Laboratory 

1(0-3-0) 

ปฏบิัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพ่ือศกึษาพฤติกรรม

และลักษณะต่าง ๆ ของการไหล ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์

ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสญูเสยี

พลังงาน การไหลในทางน า้เปิด การไหลคงที่และไม่คงที่และ

อุปกรณ์ทางชลศาสตร์เทอร์ไบน์ เคร่ืองสบูน า้ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

16. วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ     

CvE 261 Surveying 

3(3-0-6) 

แนะน างานส ารวจ เคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานส ารวจ 

พ้ืนฐานงานส ารวจภาคสนาม การท าระดับ การวัดมุม 

หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องธีโอโดไลท์ การวัด

ระยะและทิศทาง ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ 

ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ การปรับแก้ข้อมูล การ

ตรวจสอบสามเส้า (งานสามเหล่ียม) ความแม่นย าใน

การค านวณค่าแอซิมัธ ความแม่นย าในการท าวงรอบ

ระบบพิกัดแนวราบ ความแม่นย าในการท างานระดับ 

การส ารวจรังวัดแผนที่ภมูิประเทศ การเขียนแผนที่ 

วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ     

CvE 261 Surveying 

3(3-0-6) 

หลักการในงานส ารวจ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานส ารวจ 

การท าระดับ หลัการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัด

ระยะ การหาทศิทาง ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจ 

ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ การค านวณ และปรับแก้

ข้อมูล การส ารวจด้วยโครงข่ายสามเหล่ียม การหามุมอซิมุท 

การหาพิกดัจากการท าวงรอบ การส ารวจงานระดับ งานเกบ็

รายละเอยีดเพ่ือการเขียนแผนที่ภมูิประเทศ การวางผงังาน

สิ่งก่อสร้าง การวางแนวทางโค้งราบ-ดิ่ง การพิมพ์แผนที่ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

17. วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม     

CvE 263 Surveying Camp 

1(0-80-40) 

การฝึกงานภาคสนาม เพ่ือส ารวจท าแผนที่เบื้องต้น การ

ส ารวจวงรอบ การส ารวจระดับ การเกบ็รายละเอยีดแนว

เส้นส ารวจ การส ารวจโครงข่าย การส ารวจโดยใช้โต๊ะ

แผนที่ การท าวงรอบสตาเดีย และการส ารวจท าแผนที่

ภมูิประเทศ ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เสรจ็สิ้นสมบูรณ์ ฝึกหัด

การวางแผนงานการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส ารวจ การ

ค านวณ การปรับแก้ต่างๆ ใช้เวลาท างานรวมกนัไม่น้อย

กว่า  80 ช่ัวโมง 

วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม     

CvE 263 Surveying Camp 

1(0-6-0) 

การฝึกงานภาคสนาม การท าระดับ การประยุกต์ใช้กล้องวัด

มุม การวัดระยะ การหาทศิทาง หาความคลาดเคลื่อนในการ

ส ารวจ หาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ ค านวณ และ

ปรับแก้ข้อมูล ส ารวจด้วยโครงข่ายสามเหล่ียม หามุมอซิมุท 

หาพิกัดจากการท าวงรอบ ส ารวจงานระดับ งานเก็บ

รายละเอยีดเพ่ือการเขียนแผนที่ภมูิประเทศ การพิมพ์แผนที่ 

ใช้เวลาท างานรวมกนัไม่น้อยกว่า  80 ช่ัวโมง 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

18. วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์     

CvE 332 Soil Mechanics 

3(3-0-6) 

การจ าแนกดิน คุณสมบัติทางฟิสกิสข์องดิน กลศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับดิน การส ารวจดินเพ่ือการก่อสร้าง ความ

หนาแน่นดิน คุณสมบัติทางด้านแรงเฉือนของดินเม็ด

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์     

CvE 332 Soil Mechanics 

3(3-0-6) 

การก าเนิดดิน การจ าแนกดินและคุณสมบัติตามดัชนีต่างๆ 

การบดอัด การซึมน ้าของดินและปัญหาการไหลซึม หน่วย

แรงประสทิธิผลหลักของมวลดิน การกระจายของหน่วยแรง 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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หยาบและเมด็ละเอยีด การไหลของน า้ในดิน ความเค้น

ในดิน หน่วยแรงในดิน สเตทเพลท ทฤษฎีมอร์เซอร์ 

เกอร์ แบร่ิง คอมเพลกซิตี้  และการทรุดตัวของดิน 

ทฤษฎีคอนโซลิเดช่ัน ทฤษฎีการอัดตัว การปรับปรุง

คุณภาพ การรับน า้หนักของดิน 

การยุบตัวของดิน ก าลังเฉือนของดิน ทฤษฎีของแรงดันดิน 

เสถียรภาพของความลาด ก าลังแบกทาน 

19. วศย 334 วิศวกรรมฐานราก     

CvE 334 Foundation Engineering 

3(3-0-6) 

การออกแบบฐานรากตื้นชนิดต่างๆ ฐานรากเสาเขม็

ประสทิธภิาพของเขม็กลุ่ม การวิเคราะห์การทรดุตัวของ

ฐานราก โครงสร้างใต้ดิน ก าแพงกนัดนิ แรงดันดิน

ด้านข้าง ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตล่ิง การ

ออกแบบเขื่อน ซีตไพล์ คอฟดฟอร์แตม 

วศย 436 วิศวกรรมฐานราก     

CvE 436 Foundation Engineering 

4(3-3-6) 

การส ารวจผิวดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การออกแบบ

ฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัว 

ปัญหาของแรงดัน ดินทางข้างและโครงสร้างกันดิน ก าแพง

เขม็พืด การปรับปรงุสภาพดิน การออกแบบฐานรากแพและ

ฐานรากจมบ่อเบื้ องต้น การเปิดหน้าดินและการค ้ายัน

เบื้ องต้น ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตล่ิง ท านบ การ

ออกแบบเขื่อน ฝึกปฏบิัติการออกแบบฐานราก 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

20. วศย 381 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

CvE 381 Chemistry for Environmental Engineering 

3(2-3-5) 

หลักเคมีทั่วไป ลักษณะทางเคมี และกายภาพของน ้า 

และน ้าเสีย การวิเคราะห์ตัวอย่างน ้า และน ้าเสียใน

ห้องปฏิบัติการ เช่น การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

ความขุ่น ส ีความเป็นกรดด่าง ค่าความน าไฟฟ้า ความ

กระด้าง ค่าบีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสเฟต ฟอสฟอรัส 

โลหะ ไขมัน เป็นต้น 

วศส 201 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

EvE 201 Chemistry for Environmental Engineering 

4(3-3-7) 

หลักเคมีที่ใช้ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จลนศาสตร์เคมีสมดุล

เคมีเคมี กรด-ด่าง ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน การ

ตกตะกอนและการละลาย คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ

ของนํ้าและนํ้าเสียวิธีในการค านวณและการประยุกต์ใช้

ข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิธีการเกบ็และรักษาตัวอย่าง นํ้าและนํ้าเสีย การวิเคราะห์

คุณสมบัตินํ้าและนํ้าเสียในห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้

ในการ ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

21. วศย 382 จุลชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

CvE 382 Microbiology for Environmental 

Engineering 

3(2-3-5) 

ความรู้ เกี่ ยวกับจุ ลินทรีย์ในน ้า  น ้า เสีย เ ช่น ชนิด 

โครงสร้าง ขนาด รูปร่าง การเจริญเติบโต การสบืพันธุ์ 

วัฏจักรทางชีวเคมี การอยู่ร่วมกันของจุลินทรีย์ ชนิด

ต่างๆ เป็นต้น ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การ

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบ าบัดน ้าเสีย หลักการ

ควบคุมจุลินทรีย์  การฆ่าเ ช้ือโรค การวิ เคราะห์จุล

ชีววิทยาในห้องปฏบิัติการ เช่น การจ าแนกชนิดและการ

ประมาณจ านวน เป็นต้น 

 

วศส 202 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

EvE 202 Biology for Environmental Engineering 

3(2-3-4) 

เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ วิธีการเกบ็ตัวอย่างน า้และน า้

เสยี และการวิเคราะห์หาตัวแปรทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา 

การฆ่าเ ช้ือโรค ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมี ชีวิต 

จุ ลินท รีย์ และสิ่ งแวดล้อมในระบบนิ เ วศวิทยา  การ

เปล่ียนแปลงทางนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร และการตรวจวัด

จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเพ่ือใช้เป็นดรรชนีในการวัดการ

เปล่ียนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายสารอนิทรีย์

ทางชีววิทยา การจ าแนกจุลินทรีย์ในกระบวน การบ าบัดน ้า

เสยีแบบต่าง ๆ เช่น ระบบบ่อ ระบบตะกอนเร่งระบบหมัก

ไร้อากาศ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

22. วศย 383 หน่วยปฏบิัตกิารเฉพาะส าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

วศส 203 หน่วยปฏบิัติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 
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EvE 383 Unit Operations for Environmental 

Engineering  

3(3-0-6) 

หลัการทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมีจลน์ศาสตร์ 

กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส ์การถ่ายเทมวลสาร

ในสถานะต่างๆ การสมดุลของมวลและพลังงาน การท า

ให้เป็นกลางทางเคมี การลอยตัวและตกตะกอน การ

ส ร้ า ง และ ร วมตะกอน  ก า รป รับสภาพตะกอน 

กระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ การพิจารณาหน่วย

ปฏิบัติการในการบ าบัดน า้เสยี การปรับปรุงคุณภาพน า้ 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ การฆ่าเช้ือโรค 

EvE 203 Unit Operations and Process for Environmental 

Engineering I 

3(3-0-6) 

หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

เลือกใช้หน่วยปฏิบัติการทางกายภาพและเคมีในการ

ปรับปรุงคุณภาพน ้าและบ าบัดน ้าเสีย การกวนผสม การ

ตกตะกอน การลอยตะกอนการกรอง การปรับสมดุลย์ การ

เติมอากาศ การถ่ายเทมวล การแลกเปล่ียนอิออน การดูด

ซับ การตกตะกอนด้วยสารเคมี การฆ่าเช้ือโรค 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

 เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

23. -ไม่มี- วศส 304 หน่วยปฏบิัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ

ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 

EvE 304 Unit Operations and Process for Environmental 

Engineering II 

3(3-0-6) 

หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

เลือกใช้หน่วยปฏิบัติการทางชีวภาพในการบ าบัดน ้าเสีย 

กระบวนการบ าบัดน า้เสยีทางชีวภาพแบบต่าง ๆ ใช้อากาศ

แบบตะกอนแขวนลอย กระบวนการบ าบัดใช้อากาศแบบ

ตะกอนยึดเกาะ กระบวนการบ าบัดไม่ใช้อากาศแบบตะกอน

แขวนลอย กระบวนการบ าบัดไม่ใช้อากาศแบบตะกอนยึด

เกาะ การก าจัดธาตุอาหารด้านชีววิทยา กระบวนการบ าบัด

ประเภทบ่อ ระบบบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ ระบบบ าบัดโดย

ธรรมชาติ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

 เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

ล าดบั หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

1. วศย 481 วิศวกรรมประปาและสขุาภบิาล 

CvE 481 Water Supply and Sanitary Engineering 

3(3-0-6) 

การประมาณปริมารน ้าใช้และน ้าทิ้ ง คุณภาพน ้าและ

มาตรฐานน ้ากินน ้าใช้ แหล่งน ้า และการส่งน ้า การ

ออกแบบโรงประปา การออกแบบระบบแจกจ่ายน า้โดย

ท่อ และเคร่ืองสูบน ้า การเดินท่อภายในอาคาร การ

ออกแบบระบบท่อระบายน ้าทิ้ งและน ้า เสีย  การ

สุขาภิบาลชุมชน โรงงานอาคาร การออกแบบระบบ

รวบรวมและบ าบัดน า้เสยี 

วศส 311 การออกแบบงานประปา 

EvE 311 Water Work Design 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของน า้ ธรรมชาติและแหล่งน า้ วิกฤตการณ์น า้ที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความต้องการและความจ าเป็นใน

การใช้น า้ แหล่งน า้ดิบ คุณภาพและมาตรฐานน า้ผิวดินและ

น า้ใต้ดิน กระบวนการบ าบัดน า้ และหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ

เลือกระบบปรับปรงุคุณภาพน า้ การออกแบบถังผสม ระบบ

เติมอากาศ ระบบปรับพีเอชและก าจัดความกระด้าง ระบบ

ตะกอน การตกตะกอน ถังกรองและระบบฆ่าเช้ือโรคด้วย

คลอรีน 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

2 -ไม่มี- วศส 321 ปฏบิัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

EvE 321 Environmental Engineering Laboratory 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
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ล าดบั หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

3(1-6-2) 

ศึกษากระบวนการตกตะกอน การตกตะกอนด้วยสารเคมี 

การฆ่าเช้ือโรคด้วยคลอรีน และกระบวนการบ าบัดน ้าเสีย

ทางชีวภาพบางประเภท โดยการวิ เคราะห์ทดลองใน

ห้องปฏบิัติการ 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

3. วศย 483 การออกแบบระบบบ าบัดน า้เสยี 

CvE 483 Wastewater Engineering Design 

3(3-0-6) 

ลักษณะน ้า เสียจากแหล่งต่างๆ มาตรฐานน ้าทิ้ ง 

หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบ าบัดน ้าเสียแบบต่างๆ 

เช่น ระบบแยกตัวด้วยตะแกรง ถังตะกอน และระบบ

เติมอากาศ แบบเล้ียงตะกอนจุลินทรีย์ และระบบบ่อ

เติมอากาศ แบบถังกรองชีวภาพ ระบบบ่อผึ่ง ระบบ

แผ่น สมัผสัชีวภาพ การออกแบบระบบบ่อ ระบบบ าบัด

ด้วยวิธีทางธรรมชาติ รวบรวมน ้าเสียน ้าและน ้าจากท่อ

ระบายน ้าฝน การบ าบัดตะกอน และการจัดการน ้าทิ้ ง

จากระบบบ าบัด การบ าบัดน ้าเสียจากอุตสาหกรรม

เบื้องต้น 

วศส 322 การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี 

EvE 322 Wastewater Engineering Design 

3(2-2-5) 

ลักษณะของน า้เสยี มาตรฐานคุณภาพน า้ทิ้ง ลักษณะของน า้

เสยีจากแหล่งต่าง ๆ หลักเกณฑใ์นการเลือกระบบบ าบัดน า้

เสยี การออกแบบระบบแยกด้วยตะแกรง การออกแบบถัง

ตกตะกอน และระบบเติมอากาศ การออกแบบระบบบ าบัด

น า้เสยีแบบเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ และระบบบ่อเติมอากาศ

การออกแบบระบบบ าบัดน า้เสยีแบบถงักรองชีวภาพ ระบบ

บ่อผึ่ง ระบบแผ่นสมัผสัชีวภาพและระบบบ าบัดน า้เสยีอื่น ๆ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

4. วศย 482 การจัดการขยะและของเสยี 

CvE 482 Solid Waste and Hazardous Waste 

Management Engineering 

3(3-0-6) 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ และของเสีย

อันตราย ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ระบบ

เกบ็และขนถ่าย การจัดการเบื้ องต้น กระบวนการก าจัด

วิธต่ีางๆ เช่น วิธทีางธรรมชาติ การฝังกลบ การเผา การ

หมั ก  ก า รลดป ริม าตร  และขนาด  ก า รคั ดแยก 

องค์ประกอบของขยะ การน ามาใช้ใหม่ หลักเกณฑ์ 

ข้อก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

วศส 331 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 

EvE 331 Solid Waste Engineering 

3(3-0-6) 

การระบุแหล่งก าเนิด องค์ประกอบและสมบัติของมูลฝอย 

การ ประมาณปริมาณมูลฝอย ระบบรวบรวมและเกบ็ขนมูล

ฝอย เทคโนโลยีในการ แยกมูลฝอยและในการก าจัดมูลฝอย 

การออกแบบตามแนวคิดส าหรับระบบ การเผา ระบบหมัก

ท าปุ๋ ย  และการฝั งกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การ 

หมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ การวางแผนในการ

จัดการมูลฝอย 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

5. วศย 485 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสยีง 

CvE 485 Air and Noise Pollution Control 

3(3-0-6) 

ความรู้ เกี่ยวกบัการเกดิ แหล่งของมลพิษทางอากาศและ

เสยีง หลักการเผาไหม้ กา๊ซเสยี และอนุภาคที่เกดิจาก

การเผาไหม้ คุณสมบัติทางเคมีของสารมลพิษอากาศ 

การแพร่ กระจายของมลสาร ผลที่มีต่อสขุภาพและ

สิ่งแวดล้อม การเกบ็ตัวอย่างและการวิเคราะห์ การ

ควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาค และกา๊ซ แนว

ทางการควบคุมมลพิษทางอากาศ และเสยีง ข้อก าหนด

และมาตรฐานต่างๆ การออกแบบระบบควบคุมป้องกนั 

เบื้องต้น 

วศส 341 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

EvE 341 Air Pollution and Control 

3(3-0-6) 

ประเภทและแหล่งก า เนิดของสารมลพิษในอากาศ 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือน าไปใช้ท านายการ

แพร่กระจายและการเคล่ือนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ 

การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก ปฏิกิริยา

เคมีแสงของโอโซนในช้ันสตราโทสเฟีย ผลกระทบของฝน

กรดต่อโลก การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับที่และ

แหล่งเคล่ือนที่ หลักการควบคุมการแพร่กระจายของฝุ่ น

ละอองและกา๊ซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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วิธีการเกบ็ตัวอย่างและการวิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับ 

6. วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 

CvE 480 Environmental System and Management 

3(3-0-6) 

ความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆของระบบ

สิ่งแวดล้อมในเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ

สิ่งแวดล้อมต่อโครงการพัฒนาพ้ืนที่  โครงการทาง

วิศวกรรมต่างๆการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ

วิเคราะห์และตัดสินใจความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และ

แนวทางการป้องกันแก้ไข การจัดการด้านความ

ปลอดภัย นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบข้อ

กฏหมายสนธิสญัญาที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง และบทบาท

ขององค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องในงานสิ่งแวดล้อม 

การรับฟังความคิดเหน็ การท าประชาพิจารณ์ การจัดท า

รายงาน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กรณีศกึษา 

วศส 351 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 

EvE 351 Environmental System and Management 

3(3-0-6) 

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิศวกร องค์กร 

กฎหมายและข้อก าหนดที่  เกี่ ยว ข้องกับการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม ข้อบ่งช้ีและดัชนี การบังคับใช้และการณ์ลักษณะ

ทาง เศรษฐกจิของการควบคุมสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การ  วิ เคราะห์เพ่ือการ

ตัดสนิใจในการป้องกนัปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมินความ

เสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต กรณีศกึษา 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

7. -ไม่มี- วศส 361 การสขุาภบิาลอาคาร 

EvE 361 Building Sanitation 

3(3-0-6) 

หลักการการสขุาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ

ออกแบบระบบน ้าประปา (น ้าร้อนและน ้าเย็น) ระบบท่อ

ระบายน ้าโสโครก ดิน ของเสียและช่องลมระบายอากาศ 

ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน ้า ณ แหล่งที่ตั้ง ระบบ

บ าบัดน า้เสยีและการจัดการขยะส าหรับอาคาร มโนทศัน์ใน

การออกแบบและทางเลือกเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืน แนวคิดเชิง

บูรณาการด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

8. -ไม่มี- วศส 362 การออกแบบระบบท่อระบายเสยีและการสบูน า้ 

EvE 362 Design of Sewerage and Pumping System 

3(3-0-6) 

การออกแบบชลศาสตร์ในระบบท่อระบายน ้า เสีย การ

ประมาณปริมาณน ้าในการ ออกแบบ การออกแบบระบบ

รวบรวมน ้าเสีย และระบายน ้าฝน ส่วนประกอบของระบบ

ระบายน า้ การออกแบบระบบสบูน า้เสยี 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

9. -ไม่มี- วศส 371 วิศวกรรมของเสยีอนัตราย 

EvE 371 Hazardous Waste Engineering 

3(3-0-6) 

ชนิดและลักษณะเฉพาะของของเสยีอันตราย การเกบ็รักษา

และการขนส่ง การ  ตอบสนองฉุกเฉิน กฎหมายและ

ข้อบังคับ พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ 

การออกแบบและควบคุมระบบบ าบัดทางกายภาพและเคมี 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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การปรับเสถียรและการท าก้อนแข็ง การเผาเป็นเถ้า การ

ก าจัดด้วยการฝังกลบ การจัดการของเสียปนเป้ือนสาร

กมัมันตรังส ีและ ปฏบิัติการการสกดักาก กฎของดาร์ซี การ

ประเมินทศิทางการไหลของน า้ใต้ดิน และการน าพา ของสาร

ปนเป้ือนใต้ดิน 

10. -ไม่มี- วศส 381 การจัดการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 

EvE 381 Industrial Safety Management 

3(3-0-6) 

การเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในอุตสาหกรรม ทฤษฎี การ

วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ในอุตสาหกรรม หลักการบริหารความปลอดภัย มาตรฐาน

ความ ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม การบริหารเพ่ือควบคุม

การสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผน การออกแบบ

เพ่ือความปลอดภยั การวิเคราะห์จากกรณีศกึษา 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา 

ล าดบั หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

1. วศย 488 สมัมนาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

CvE 488 Environmental Engineering Project 

Seminar 

1(0-3-1) 

การค้นคว้าและอภิปรายเร่ืองที่น่าสนใจการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม โดยนิสิตจะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล/

ความรู้  ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสาขาต่างๆ เช่น 

ผลการวิจัย เทคนิคใหม่ วิทยาการความก้าวหน้า เป็น

ต้น ค้นคว้าจากเอกสาร นิตยสาร จุลสารทางวิชาการ

ต่างๆทั้งของต่างประเทศและภายในประเทศ เพ่ือ

น าเสนอและอภปิรายในที่ประชุม และท ารายงาน อาจใช้

หัวข้อสมัมนาเป็นแนวทางการจัดท าโครงงานวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

วศส 491 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

EvE 491 Environmental Engineering Project Preparation 

1(0-3-0) 

การศึกษาเกี่ยวกบัโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจ

เอกสาร การทดสอบ  เบื้ องต้น การน าเสนอข้อเสนอ 

โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

2 วศย 489 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

CvE 489 Environmental Engineering Project  

3(0-9-3) 

โครงงาน / ปฎิบัติการที่น่าสนใจในด้านต่างๆรวมทั้ง

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของสาขาวิศวกรรรม

สิ่งแวดล้อม ซ่ึงโครงร่างต้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณาจารย์แล้ว โดยต้องท าโครงงานภายใต้การควบคุม

ของอาจารย์ให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งภาคการศกึษา นิสติ

จะต้องส่งรายงานและสอบปากเปล่า 

วศส 492 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

EvE 492 Environmental Engineering Project  

3(0-9-0) 

โครงงาน/ปฏิบัติการที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ของแขนงวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซ่ึงโครงร่างต้องผ่านความเห็นชอบ

จากคณาจารย์ และด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งภาค

การศกึษา 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
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1. -ไม่มี- วศส 422 การฟ้ืนฟูน า้ใต้ดิน 

EvE 422 Soil and Groundwater Remediation  

3(3-0-6) 

ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของดินและน า้ใต้ดิน จุลินทรีย์

ในดิน แหล่งก าเนิดมลพิษในดินและน า้ใต้ดิน กฏหมายและ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการปนเป้ือนในดินและน ้าใต้ดิน การเข้า

ตรวจสอบพ้ืนที่ปนเป้ือน การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์

ตัวอย่าง การฟ้ืนฟูดินแบบในสถานที่และการน าดินออกไป

ฟ้ืนฟูนอกสถานที่ กรณีศกึษา 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

2 -ไม่มี- วศส 423 การบ าบัดน า้เสยีขั้นสงู 

EvE 423 Advance Wastewater Treatment  

3(3-0-6) 

หลักในการบ าบัดน ้าเสียขั้นสูง การก าจัดไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัส การก าจัดสารประกอบที่มีพิษ ระบบการบ าบัด

ทางธรรมชาติ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

3. -ไม่มี- วศส 424 การออกแบบระบบการน าของเสยีกลับมาใช้ใหม่ 

EvE 424 Waste Recycling System Design 

3(3-0-6) 

หลักทางกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ หลัก 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) แนวความคิดและเกณฑ์การน า

ของเสยีกลับมาใช้ใหม่ ประโยชน์ของการน ากลับมาใช้ใหม่ 

การออกแบบระบบการน าของเสยีกลับมาใช้ใหม่ กรณีศกึษา 

 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

4. -ไม่มี- วศส 425 ปฏบิัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสงู 

EvE 425 Advanced Environmental Engineering Practices 

3(2-3-4) 

เรียนรู้ เทคนิค เทคโนโลยีใหม่ๆ และฝึกการใช้เคร่ืองมือ 

เคร่ืองวัด และเคร่ืองวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบ

และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และ

ชี วภาพ ไ ด้ทั้ ง ในที่  (In Situ) และในห้องปฏิบัติการ 

(Laboratory) ตลอดจนเรียนรู้ทฤษฎีทางสถิติวิศวกรรมเพ่ือ

น ามาใช้ในงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

5. วศย 487 การออกแบบระบบฝังกลบ 

CvE 487 Landfill Design 

3(3-0-6) 

หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกสุขลักษณะ

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีระบบป้องกนัซึมของน า้ชะ

วศส 432 การออกแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสขุาภบิาล 

EvE 432 Sanitary Landfill Design 

3(2-2-5) 

หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกสุขลักษณะทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีระบบป้องกันซึมของน า้ชะขยะ มี

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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ขยะ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน า้ชะขยะ มีระบบระบาย

กา๊ซ รวมถึงความเสถียรของคันดิน 

ระบบรวบรวมและบ าบัดน ้าชะขยะ มีระบบระบายก๊าซ 

รวมถึงความเสถียรของคันดิน 

6. -ไม่มี- วศส 452 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

EvE 452 Environmental Impact Assessment 

3(3-0-6) 

แนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทาง

สงัคมและทางสุขภาพ ขั้นตอน ในการศึกษาและวิเคราะห์

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคมและทางสุขภาพ 

มาตรการใน การลดผลกระทบและการติดตามตรวจวัด 

กรณีศกึษา 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

7. -ไม่มี- วศส 453 การป้องกนัมลพิษ 

EvE 453 Pollution Prevention 

3(3-0-6) 

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ ยวกับของเสียอุตสาหกรรม 

แนวทางในการลดปริมาณของเสยีให้เหลือน้อยที่สดุ การน า

ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการใช้ซ ้ า  การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด การวิเคราะห์วงจรชีวิตของ

วัสดุ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการ

ป้องกนัมลพิษ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

8. -ไม่มี- วศส 454 มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภยั 

EvE 454 Industrial Pollution and Safety 

3(3-0-6) 

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลักและลักษณะเฉพาะ

ของมลพิษทางอุตสาหกรรม คุณภาพอากาศและน า้ทิ้ งจาก

โรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ใน

การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางน ้าและอากาศ การ

จัดการสารพิษและของเสียอันตราย  ความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรม กรณีศกึษา 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

9. วศส 484 การจัดการคุณภาพน า้ 

EvE 484 Water Quality Management  

3(3-0-6) 

ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบนิเวศวิทยาทางน า้และคุณภาพ

น ้า ความสัมพันธ์ระหว่าง แหล่งน ้า การใช้ประโยชน์ 

และผลกระทบของการระบายน า้ทิ้ งสู่แหล่งน า้ธรรมชาติ 

การแพร่ของมลสารในน ้า การวิเคราะห์และติดตาม

คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติด้วยแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์หลักเกณฑ์การวางแผนควบคุมและจัดการ

คุณภาพน า้ 

วศส 455 การจัดการคุณภาพน า้ 

EvE 455 Water Quality Management  

3(3-0-6) 

หลักวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนและอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมในที่ท  างาน มาตรฐานและความต้องการทางด้าน

สขุภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ การ

ประเมินความเสี่ ยงทางสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลัก

วิศวกรรมในการป้องกนัสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั

และการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

10. -ไม่มี- วศส 482 วิศวกรรมสขุภาพสิ่งแวดล้อม 

EvE 482 Environmental Health Engineering 

3(3-0-6) 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 
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ผลของการระบายน ้าเสียต่อระบบนิเวศวิทยาทางน ้าและ

คุณภาพน า้ ความสมัพันธ์ ระหว่างคุณภาพแหล่งน า้กับการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน การท านายทศิทางการแพร่ของมลสารโดย 

อาศัยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ แนวคิดในการวางแผน

ควบคุมและจัดการคุณภาพน ้า การ วางแผนการจัดการ

คุณภาพน้ าโดยอาศยัวิธหีาค่าเหมาะที่สดุ 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

11. -ไม่มี- วศส 483 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

EvE 483 Environmental Law 

3(3-0-6) 

กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.

วัตถุอันตราย พระราชกฤษฎีกาและระเบียบข้อบังคับทาง

สิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.สาธารณสุข การด าเนินการและการ

บังคับใช้ กฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ

ระเบียบข้อบังคับ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

12 -ไม่มี- วศส 484 วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 

EvE 484 Fire Protection Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัอคัคีภัย สาเหตุและชนิดของการ

เกิดอัคคีภัย เทคนิคและวิธีใช้ในการควบคุมป้องกนัอคัคีภยั 

วิธีการซ้อมหนีไฟ การเขียนแผนป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้ง

เหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ป้ายสัญลักษณ์การ

ป้องกันอคัคีภัย การออกแบบระบบป้องกนัอคัคีภัยประเภท

ต่างๆ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

13. -ไม่มี- วศส 485 การควบคุมเสยีงและความสั่นสะเทอืน 

EvE 485 Noise and Vibration Control 

3(3-0-6) 

หลักของคล่ืนเสยีง การใช้เคร่ืองมือ การวัด ผลกระทบของ

เสียงและความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพของมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ การใช้วัสดุซับ

เสยีงและก าแพงกนัเสยีงและความสั่นสะเทอืน 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

14. -ไม่มี- วศส 486 การสร้างแบบจ าลองสิ่งแวดล้อม 

EvE 486 Environmental Modeling 

3(2-2-5) 

ปรากฏการณ์การเคล่ือนที่ของมลพิษ ระบบการผสมอย่าง

ทั่วถึง ระบบท่อไหล ระบบกระกระจายการเคล่ือนที่ของมวล

อากาศในแนวนอน ปฏิกิริยาจลนศาสตร์ แบบจ าลองสมดุล

ทางเคมี สมการสมดุลมวลของระบบท่อไหล สมการสตรีท

เตอร์เฟลส์ ออกซิเจนละลายในแม่น ้าใหญ่และปากแม่น ้า 

ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคช่ันของทะเลสาบ สารเคมีอินทรีย์มี

พิษในแหล่งน า้ต่างๆ การปนเป้ือนในน า้ใต้ดิน การสะสมใน

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 



หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560                            หน้า 146 
  
 

ล าดบั หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

ช้ันบรรยากาศและวิชาชีวธรณี เคมี  แบบจ าลองการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและการไหลเวียนทั่วไป 

15. -ไม่มี- วศส 487 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

EvE 487 Environment and Energy 

3(3-0-6) 

แหล่งพลังงานและการใช้ประโยชน์ พลังงานฟอสซิล 

ผลกระทบสิ่ ง แวด ล้อมจ ากการท า เหมื อ งและจาก

กระบวนการเช้ือเพลิง มลภาวะทางอากาศ กา๊ซเรือนกระจก

และปรากฏการณ์โลกร้อนที่เกิดจากการใช้เช้ือเพลิง การ

อนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การใช้

ประโยชน์จากพลังงานน า้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ

บรรเทาผลกระทบน้ัน ทางเลือกในการใช้เช้ือเพลิงชนิดอื่นที่

ไม่ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล นั่นคือพลังงานชีวมวล พลังงาน

แสงอาทติย์ และพลังงานลม 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

16. -ไม่มี- วศส 488 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

EvE 488 Computer Application in Environmental 

Engineering 

3(2-3-4) 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ค านวณงานทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ

วิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมการประปา การไหลในท่อและ

ระบบการจ่ายน ้า การวิเคราะห์ปัญหาทางอุทกวิทยา การ

วิเคราะห์ทางชลศาสตร์ในระบบบ าบัดน ้าและน ้าเสีย การ

ออกแบบระบบบ าบัดน า้และน า้เสยี แบบจ าลองการจัดการ

น า้ การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมและจัดการมลภาวะทาง

อากาศ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

17. -ไม่มี- วศส 489 การจัดการงานก่อสร้างส าหรับงานทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

EvE 489 Construction Management for Environmental 

Engineering 

3(3-0-6) 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างส าหรับกระบวนการหน่วยทาง

สิ่งแวดล้อม หลักการของการจัดการ องค์กรการก่อสร้าง 

ข้อตกลงและการประมูล เคร่ืองมือในการควบคุมและการ

วางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์งบกระแส

เงินสด กฎหมายการก่อสร้าง ระเบียบข้อบังคับ และ

มาตรฐานการแพร่และการปล่อย ความปลอดภัยในการ

ก่อสร้าง บัญชีและการเงินในการก่อสร้าง การก่อสร้างและ

ข้อพิพาทต่างๆ การตัดสนิโดยอนุญาโตตุลาการ การเริ่มเดิน

ระบบและการทดสอบการใช้งานของระบบ 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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18. -ไม่มี- วศส 495 หัวข้อศกึษาขั้นสงูด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

EvE 495 Advanced Topics in Environmental 

Engineering 

3(3-0-6) 

การศกึษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆ 

ในวงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

19. วศส 486 การวางผงัเมืองและสิ่งแวดล้อม 

EvE 486 Town Planning and Environment 

3(3-0-6) 

ความมุ่งหมายและขอบเขตของการวางผังเมือง การ

เจริญเติบโตของชุมชนจากองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวัฒนธรรม การคาดคะเนการเจริญเติบโตของ

ชุมชน และจ านวนประชากร การวางผังบริเวณและการ

จัดตั้งตัวอาคาร โดยค านึงถึงความกลมกลืนกับอาคาร 

สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของชุมชน ความเหมาะสม

ทางด้านการใช้ที่ดิน การวางระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการในอนาคต การป้องกัน และบรรเทา ภัย

ธรรมชาติการประหยัดพลังงาน 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

20. วศส 494 การวิจัยปฏบิัตกิาร 

EvE 494 Operation Research 

3(3-0-6) 

วิธีการวิจัยการรวบรวมข้อมูลสถิติการค้นคว้า การ

วิ เคราะห์ปัญหา เ พ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางด้าน

วิศวกรรมโยธา กรณีศกึษาเฉพาะและจัดท ารายงาน 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

21. วศส 495 ประมวลความรู้ทางวิศวกรรมโยธา 

EvE 495 Integrating Civil Engineering Processes 

3(3-0-6) 

จรรยาบรรณวิศวกรรมโยธา กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมโยธา บทบาทหน้าที่วิศวกร

โยธา ขั้นตอนกระบวนการท างานทางวิศวกรรมโยธา

ต่างๆ เช่น การศึกษา ความเหมาะสมของโครงการ การ

ส ารวจ การออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง การ

บ ารุงรักษา ทบทวนความรู้ พ้ืนฐานและวิชาชีพต่างๆ 

การประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการท างาน กรณีศึกษา การ

เตรียมตัวท างานในวิชาชีพ 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

22. วศส 496 การบริหารจัดการอาคารสถานที่และชุมชน 

EvE 496 Facility Management and Building 

Maintenance 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีการใช้อาคารสถานที่  พฤติกรรมการอยู่อาศัย 

องค์ประกอบสาธารณูปโภค มาตรฐานของระบบ 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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หลักการบริหารอาคารสถานที่และชุมชน เทคนิคการ

ซ่อมแซมบ ารุง รักษาอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงสร้างเหลก็และไม้ ระบบประปา ระบบน า้ทิ้ง ระบบ

บ าบัดน ้าเสีย ระบบไฟฟ้าเคร่ืองกล การเลือกใช้วัสดุที่

เหมาะสม หลักการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสม การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาคารและการ

ประหยัดพลังงาน แผนงานและงบประมาณ การก่อสร้าง

และบ ารงุรักษา 

23. วศส 497 การพัฒนาและการจัดการอสงัหาริมทรัพย์ 

EvE 497 Real Estate Development and Management 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ นม าแล ะ แนว โ น้ ม ก า ร พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อุป

สงค์ อุปทานของเคหะการ การศึกษาวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนงาน แผนการเงิน 

แผนการตลาด แผนการร้ือถอน ขนย้าย แผนการ

ก่อสร้าง แผนการบ ารุงรักษา แหล่งเงินทุน การซ้ือขาย

เช่าซ้ือ การเสื่อมราคา เสื่อมสภาพ ข้อกฏหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 

24. วศส 498 การวิจัยปฏบิัตกิาร 

EvE 498 Operation Research 

3(3-0-6) 

ธุรกจิที่เกี่ยวข้องกบังานทางด้านวิศวกรรมโยธา และ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่น 

ธุรกจิการพัฒนาที่ดิน วัสดุก่อสร้าง งานรับเหมาก่อสร้าง 

ต่อเติม บ ารงุรักษา งานก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน 

ระบบการป้องกนัผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน า้

ทิ้ง น า้เสยี เป็นต้น การศกึษาต้นทุน การหาเงินทุน การ

วางแผนธุรกจิ การบริหารการเงินบัญชี และงบประมาณ 

การวิเคราะห์การไหลของกระแสเงินในโครงการ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกบัธุรกรรมทางการเงิน กรณีศกึษา 

-ไม่มี-   รายวิชาใหม่ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือวิชา 

  เปล่ียนค าอธบิาย 

  เปล่ียนแปลงหน่วยกติ 

  ตัดออกจากหลักสตูร 
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ภาคผนวก ฌ. เปรียบเทียบรายวิชาตามขอ้บงัคบัของสภาวิศวกร  

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม 

(หลกัสูตรปรบัปรุง 2560) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามขอ้บงัคบัของสภาวิศวกร  

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม  

(หลกัสูตรปรบัปรุง 2560) 

ล าดบั เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร เนื้ อหารายวิชาท่ีขอเทียบ 

1 หมวดวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร ์   

  1.1 วิชาพื้ นฐานทางคณิตศาสตร ์(ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต) 

Vector algebra in three dimensions; limit, 

continuity, differentiation and integration of real-

valued and vector-valued functions of a real 

variable and their applications; techniques of 

integration; introduction to line integrals; 

improper integrals. Applications of derivative; 

indeterminate forms; introduction to differential 

equations and their applications; mathematical 

induction; sequences and series of numbers; 

Taylor series expansions of elementary functions; 

numerical integration; polar coordinates; calculus 

of real-valued functions of two variables. Lines; 

planes; and surfaces in three-dimensional space; 

calculus of real-valued functions of several 

variables and its applications 

 

คณ 114 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 
MA 114  General Mathematics       

4(4-0-8) 

คุณสมบัติของระบบจ านวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
เรขาคณิตวเิคราะห์ในระบบพิกดัฉากและพิกดัเชิงขั้ว ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง การหาอนุพนัธ์และการประยกุต ์การหาปริพนัธ์
และการประยุกต์ การหาปริพนัธ์เชิงตัวเลข ปริพนัธ์แบบไม่
ตรงแบบ รูปแบบยงัไม่ก าหนด ล าดบัและอนุกรม การกระจาย
อนุกรมเทยเ์ลอร์ของฟังกช์นัมูลฐาน 

 

วศย 102 แคลคูลสัส าหรับวศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม 1   
CvE 102 Calculus for Civil and Environmental 

Engineering I              

3(3-0-6) 

เรขาคณิตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริภมูิสามมิติ และเวคเตอร์ 

ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น สมการ

เชิงอนุพันธ์เบื้ องต้น สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับ

วิศวกรรมโยธาเบื้องต้น 

 

วศย 103 แคลคูลสัส าหรับวศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม 2   
CvE 203 Calculus for Civil and Environmental 

Engineering II           

3(3-0-6) 

สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณติของเมทริกซ์ 

ระบบสมการเชิงเส้น และการก าจัดแบบเกาส ์อสิระเชงิเส้น 

และปริภมูเิวคเตอร์ ดเีทอร์มแินนต ์และกฎของคราเมอร์ 

เมทริกซ์ผกผนั และการก าจัดแบบเกาส-์จอร์แดน ค่าเจาะจง 

และเวคเตอรเ์จาะจง เมทริกซ์ตั้ 
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ล าดบั เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร เนื้ อหารายวิชาท่ีขอเทียบ 

  1.2   วิชาพื้ นฐานทางฟิสิกส ์(ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

    Mechanics of particles and rigid bodies; properties of 

matter; fluid mechanics; heat vibrations and waves; 

elements of electromagnetism.  A. C. circuits ; 

fundamental electronics ; optics ; modern physics 

 

ฟส 101 ฟิสกิสเ์บื้องต้น 1 

PY 101 Introductory Physics I               

3(3-0-6)             

เวคเตอร์ แรงและการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง โมเมนตมัและ

พลังงาน การเคล่ือนที่แบบหมุน กลศาสตร์ของระบบอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของของไหล การเคล่ือนที่แบบคล่ืน เสียง ความ

ร้อนและอณุหพลศาสตร์ 

 

ฟส 181  ปฏบิตักิารฟิสกิสเ์บื้องต้น 1 

PY 181 Introductory Physics Laboratory I  

1(0-3-0) 

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวัดพ้ืนฐาน ค่า

ความคลาดเคลื่อน และเลขนัยส าคญั, กลศาสตร์ของวัตถุแขง็

เกรง็และสภาพยืดหยุ่น, กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์

, การเคล่ือนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คล่ืน, และ

ทศันศาสตร์เบื้องต้น 

 

ฟส 102 ฟิสกิสเ์บื้องต้น 2 

PY 102 Introductory Physics II               

3(3-0-6)             

สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและ

อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่

ขึ้ น กั บ เ ว ล า  ไฟ ฟ้ า ก ร ะ แสตร ง  ไฟ ฟ้ า ก ร ะ แสสลั บ 

อิเล็กทรอนิกส์ แสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม 

นิวเคลียร์ฟิสกิส ์

 

ฟส 182  ปฏบิตักิารฟิสกิสเ์บื้องต้น 2 

PY 182 Introductory Physics Laboratory II  

1(0-3-0) 

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและการใช้งาน

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น, ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและ

แม่เหล็ก, วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ, อุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสส์ารกึ่งตวัน าพ้ืนฐานและการประยุกตใ์ช้ 
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  1.3 วิชาพื้ นฐานทางเคมี (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 

Stoichiometry and basis of the atomic theory; properties 

of gas, liquid, solid and solution; chemical equilibrium; 

ionic equilibrium; chemical kinetic; electronic structures 

of atoms; chemical bonds; periodic properties; 

representative elements; nonmetal and transition metals 

คม 103 เคมทีั่วไป 

CH 103 General Chemistry                                 

3(3-0-6) 

ศึกษาพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอะตอม 

ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติแก๊ส  ของเหลวและสารละลาย 

ของแขง็ สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคม ีพันธะ

เคมี ตารางธาตุ และแนวโน้มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรี

เซนเตตฟิ อโลหะและธาตทุรานซิชัน 

 
 

คม 193 ปฏบิตักิารเคมทีั่วไป 

CH 193 General Chemistry Laboratory            

1(0-3-1) 

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ 

ปริมาณสมัพันธ ์ค่าคงตวัของแกส๊ การลดลงของจุดเยือกแขง็ 

การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์ 

จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออนบวกและ

ไอออนลบ 

2. 

   

  2.1 

หมวดวิชาพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์(ไม่นอ้ยกว่า 

18 หน่วยกิต) 

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. 

 

 

วศก 109 เขยีนแบบวศิวกรรม 

ME 109 Engineering Drawing 

3(2-3-4) 

เทคนิคการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต

ประยุกต์ ทฤษฎีการเขียน ภาพฉาย (ออโธกราฟฟิค) การ

เขียนภาพฉาย การเขียนภาพพิคตอเรียล การก าหนดขนาด

และภาพตัด การร่างแบ่ง เ ส้นและระนาบขั้ น พ้ืนฐาน 

สัญลักษณ์ในแบบวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และเครื่ องกล

เบื้องต้น 

  2.2 Engineering Mechanics 

Force systems; resultant; equilibrium; fluid statics; 

kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; 

Newton’s second law of motion; work and energy, 

impulse and momentum. 

วศย 221 กลศาสตร์วศิวกรรม 1  

CvE 211 Engineering Mechanic I                       3(3-

0-6) 

พ้ืนฐานของวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ 

การหาแรงลัพธ์ หลักการสมดุลในสองมิติและสามมิติของ

อนุภาคและวัตถุแขง็เกรง็ โครงสร้าง ศูนย์กลางมวลและเซน็
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     หรือ Statics : Force systems; resultant; equilibrium; 

friction; principle of virtual work, and stability, 

Introduction to dynamics 

ทรอยด ์โมเมนตค์วามเฉ่ือย แรงภายในคาน สถติศาสตร์ของ

ไหล ความเสียดทาน หลักของงานเสมือน และเสถียรภาพ 

พลศาสตร์เบื้องต้น 

  2.3 Engineering Materials 

Study of relationship between structures, properties, 

production processes and applications of main groups of 

engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics 

and composites; mechanical properties and materials 

degradation. 

วศอ 222 วัสดุวศิวกรรม 

InE 222 Engineering Materials                            

3(3-0-6) 

ความสมัพันธร์ะหว่างโครงสร้าง คุณสมบตั ิกระบวนการผลิต

และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุส าคัญทางวิศวกรรม เช่น 

โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ การทดสอบ

วัสดุ เฟสไดอะแกรม กลสมบตั ิการเสื่อมของวัสดุต่างๆ และ

การป้องกนั 

  2.4 Computer Programming 

Computer concepts; computer components; hardware 

and software interaction; Current programming 

language; Program practices 

วศฟ 170 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์        

EE 170 Computer Programming                       

3(2-3-4) 

ความรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จการท า ง านของคอมพิว เตอร์ทั้ ง

องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  การใช้งาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล ภาษาโปรแกรม

ใน ปั จ จุบั น  ก า รออกแบบและ วิ ธี พัฒนา โปร แกรม

คอมพิวเตอร์ การเขยีนโปรแกรมด้วยภาษาระดบัสงู 

  2.5 Fluid Mechanics / Hydraulics 

Fluid Mechanics  

Properties of fluid, fluid static; momentum and energy 

equations; equation of continuity and motion; similitude 

and dimensional analysis; steady incompressible flow.    

 

วศย 241 ชลศาสตร์ 

CvE 241 Hydraulicss                                    

3(3-0-6) 

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล แรงกระท าต่อ

วัตถุในของเหลว แรงลอยตัวและสมดุล สมการของความ

ต่อเนื่องและการเคล่ือนที่ ของไหลสมมุติและของไหลจริง 

การไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบต่างๆ การ

ไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้านทานการไหล ทฤษฎี

พลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลในทางน า้

เปิด การวัดการไหล การวิเคราะห์มิติและแบบจ าลอง เครื่อง

สบูน า้ และกงัหันน า้ 

 

วศย 343 ปฏบิตักิารชลศาสตร์ 

CvE 343 Hydraulic Laboratory                                         

1(0-3-0) 
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การทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและ

ลักษณะต่าง ๆ ของการไหล ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์

ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสูญเสีย

พลังงาน การไหลในทางน า้เปิด การไหลคงที่และไม่คงที่ และ

อุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เครื่องสบูน า้ ประกอบด้วย

การทดลอง 12 ถงึ 14 การทดลอง 

2.6 Strength of Materials / Surveying / Hydrology 

Strength of  Materials 

Force and stresses; stresses and strains relationship; 

stresses in beam, shear force and bending moment 

diagram; deflection of beam, torsion; buckling of 

columns; Mohr’s circle and combined stresses; failure 

criterion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surveying 

Introduction to surveying work; basic field work, 

leveling; principles and applications of theodolite; 

distance and direction measurements; errors in 

surveying, acceptable error, data correction 

triangulation; precise determination of azimuth; precise 

traverse plane coordinate system, precise leveling; 

topographic survey; map plotting. 

วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1  

CvE 213 Strength of  Materials I                       

3(3-0-6) 

หน่วยแรงและความเครียด กลสมบัติของวัสดุ ความสมัพันธ์

ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด องค์อาคารรับแรงตาม

แนวแกนทั้งแบบดีเทอร์มิเนทและอินดีเทอรมิเนท องค์

อาคารรับแรงบิด ผังของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด องค์

อาคารรับแรงดัด การโก่งตัวของคาน และองค์อาคารรับแรง

เฉือน 

 

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2  

CvE 214 Strength of  Materials II                       

3(3-0-6) 

หน่วยแรงรวม วงกลมของมอร์ ความเครียดรวม แรงดันใน

ผนังบาง คานต่อเนื่ อง ทฤษฎีสมการสามโมเมนต์ คาน

ประกอบจากวัสดุต่างชนิด การโก่งเดาะของเสา การต่อ

โครงสร้างด้วยหมุดย ้า และสลักเกลียวและการเชื่ อมแรง

กระท าซ า้ ๆ ความล้าของโลหะ วิธพีลังงาน  เงื่อนไขการวิบตัิ 

 

วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ 

CvE 261 Surveying                                                              

3(3-0-6) 

หลักการส ารวจ และเครื่องมืออุปกรณ์ในงานส ารวจ การท า

ระดบั การวัดมุม การวัดระยะความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ

ความละเอยีดของงานส ารวจ การค านวณ และปรับแก้ข้อมูล 

รังวัดสนามงานวงรอบทางราบทางดิ่ง งานเกบ็รายละเอียด

เพ่ือการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังงานสิ่งก่อสร้าง 

การวางแนวทางโค้ง ทางราบ ทางดิ่ง 
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วศย 262 ปฏบิตักิารส ารวจ 

CvE 262 Surveying   Field Work                        

1(0-3-0) 

ปฏิบัติการวัดระยะด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ การใช้เขม็ทิศ 

การท าระดบั เส้นชั้นความสงู การวัดมุมด้วยกล้องส ารวจ การ

ท าแผนที่ตามวิชา วศย 241 การฝึกปฏิบัติงานสนาม การ

ท างานแผนที่โครงข่าย การท าแผนที่ภูมิประเทศ การส ารวจ

เส้นทาง   

  2.7 Chemistry for Environmental Engineering / Biology 

for Environmental Engineering 

Chemistry for Environmental Engineering 

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, 

phosphorus 

 

 

Biology for Environmental Engineering 

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, biota dynamics in wastewater 

treatment environments. 

 

วศส 201 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

EvE 201 Chemistry for Environmental Engineering 

4(3-3-7) 

หลักเคมีที่ใช้ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จลนศาสตร์เคมีสมดุลเคมีเคมี 

กรด-ด่าง ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน การตกตะกอนและการละลาย 

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของนํ้าและนํ้าเสยี วิธใีนการค านวณและ

การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือการปฏบิัติการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิธีการเกบ็และรักษาตัวอย่างนํ้าและนํ้าเสีย การวิเคราะห์คุณสมบัตินํ้า

และนํ้าเสียในห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ในการ ควบคุมมลพิษ

สิ่งแวดล้อม 

 

วศส 202 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

EvE 202 Biology for Environmental Engineering 

3(2-3-4) 

เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ วิธกีารเกบ็ตัวอย่างน า้และน า้เสยี และการ

วิเคราะห์หาตัวแปรทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา การฆ่าเช้ือโรค ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์และสิ่งแวดล้อมในระบบ

นิเวศวิทยา การเปล่ียนแปลงทางนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร และการตรวจวัด

จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเพ่ือใช้เป็นดรรชนีในการวัดการเปล่ียนแปลง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา การจ าแนก

จุลินทรีย์ในกระบวน การบ าบัดน า้เสยีแบบต่าง ๆ เช่น ระบบบ่อ ระบบ

ตะกอนเร่งระบบหมักไร้อากาศ 

2.8 Environmental Unit Operations / Environmental Unit 

Processes / Biological Unit Processes 

Environmental Unit Operations  

Fundamentals of physical unit operations in water and 

wastewater treatment: mixing, sedimentation, flotation, 

filtration, and equalization; aeration and mass transfer 

operations: absorption and adsorption. 

 

 

วศส 203 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

EvE 203 Unit Operations and Process for Environmental 

Engineering I 

3(3-0-6) 
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Environmental Unit Processes  

Fundamentals of process analysis; reactors: plug flow 

and continuous stirred tank reactors; chemical and 

biological unit processes in water and wastewater 

treatment: neutralization, ion exchange disinfection and 

biological suspended - growth and attached - growth 

treatment systems; kinetics.  

 

Biological Unit Processes  

Fundamentals of biological unit processes in wastewater 

treatment; reactor engineering; kinetics of biochemical 

systems; modeling of biological reactor; control 

parameters for biological suspended and attached growth 

treatments. 

หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

เลือกใช้หน่วยปฏบิตักิารทางกายภาพและเคมใีนการปรับปรงุ

คุณภาพน ้าและบ าบัดน ้าเสีย การกวนผสม การตกตะกอน 

การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุลย์ การเติมอากาศ 

การถ่ายเทมวล การแลกเปล่ียนอิออน การดูดซับ การ

ตกตะกอนด้วยสารเคม ีการฆ่าเชื้อโรค 

 

วศส 304 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการส าหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 

EvE 304 Unit Operations and Process for Environmental 

Engineering II 

3(3-0-6) 

หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

เลือกใช้หน่วยปฏิบัติการทางชีวภาพในการบ าบัดน ้าเสีย 

กระบวนการบ าบัดน า้เสียทางชีวภาพแบบต่าง ๆ ใช้อากาศ

แบบตะกอนแขวนลอย กระบวนการบ าบัดใช้อากาศแบบ

ตะกอนยึดเกาะ กระบวนการบ าบัดไม่ใช้อากาศแบบตะกอน

แขวนลอย กระบวนการบ าบัดไม่ใช้อากาศแบบตะกอนยึด

เกาะ การก าจัดธาตุอาหารด้านชีววิทยา กระบวนการบ าบัด

ประเภทบ่อ ระบบบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ ระบบบ าบัดโดย

ธรรมชาต ิ

3. 

 

  3.1 

หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา 

(ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 

Water Supply Engineering/Water Works Design/ 

Advanced Water Treatment 

Water Supply Engineering  

Importance of water; nature and sources of water; water 

demand and requirement; raw water sources; surface and 

groundwater quality and standards; water treatment 

processes: aeration, coagulation and flocculation, 

sedimentation, filtration and disinfection.  

 

Water Works Design  

Water demand estimation; design of raw water intake 

and pumping station; rapid and slow mixing unit; 

 

 

 

 

วศส 311 การออกแบบงานประปา 

EvE 311  Water Work Design 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของน า้ ธรรมชาติและแหล่งน า้ วิกฤตการณ์น า้ที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความต้องการและความจ าเป็นใน

การใช้น า้ แหล่งน า้ดบิ คุณภาพและมาตรฐานน า้ผวิดนิและน า้

ใต้ดิน กระบวนการบ าบัดน ้า และหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ

เลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน า้ การออกแบบถังผสม ระบบ

เติมอากาศ ระบบปรับพีเอชและก าจัดความกระด้าง ระบบ
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sedimentation unit; filtration unit; disinfection unit; 

design of distribution systems.  

 

ตะกอน การตกตะกอน ถังกรองและระบบฆ่าเชื้ อโรคด้วย

คลอรีน 

 

  3.2 Wastewater Engineering / Wastewater Engineering 

Design / Industrial Water Pollution Control / 

Advanced Wastewater Treatment 

Wastewater Engineering  

Wastewater characteristics; wastewater flow rates and 

measurement; wastewater treatment objectives and 

effluent standards; physical treatment; chemical 

treatment; biological treatment and sludge treatment and 

disposal.  

  

Wastewater Engineering Design  

Design of combined and separated sewer; pump and 

pumping stations; design of facilities for physical, 

chemical and biological treatment of wastewater; 

disposal of sludge.  

 

 

 

วศส 322 การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี 

EvE 322  Wastewater Engineering Design 

3(2-2-5) 

ลักษณะของน า้เสีย มาตรฐานคุณภาพน า้ทิ้ ง ลักษณะของน า้

เสียจากแหล่งต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบ าบัดน า้

เสีย การออกแบบระบบแยกด้วยตะแกรง การออกแบบถัง

ตกตะกอน และระบบเติมอากาศ การออกแบบระบบบ าบัด

น ้าเสียแบบเลี้ ยงตะกอนจุลินทรีย์ และระบบบ่อเติมอากาศ

การออกแบบระบบบ าบัดน า้เสยีแบบถังกรองชีวภาพ ระบบ

บ่อผึ่ง ระบบแผ่นสมัผสัชีวภาพและระบบบ าบดัน า้เสยีอื่น ๆ 

  3.3 Solid Waste Engineering 

Generation and characteristics of municipal solid wastes; 

handling at source; collection; transfer and transport; 

processing and transformation; sanitary landfill. 

วศส 331  วิศวกรรมขยะมูลฝอย 

EvE 331 Solid Waste Engineering 

3(3-0-6) 

การระบุแหล่งก าเนิด องค์ประกอบและสมบัติของมูลฝอย 

การ ประมาณปริมาณมูลฝอย ระบบรวบรวมและเกบ็ขนมูล

ฝอย เทคโนโลยีในการ แยกมูลฝอยและในการก าจัดมูลฝอย 

การออกแบบตามแนวคดิส าหรับระบบ การเผา ระบบหมกัท า

ปุ๋ย และการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การ หมุนเวียน

วัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ การวางแผนในการจัดการมูลฝอย 

  3.4 Air Pollution Control / Design of Air Pollution Control 

Systems 

Air Pollution Control  

Types of air pollutants and sources; effects on health and 

environment; meteorological transport; principles of 

particulate and gaseous pollutant control; sampling and 

analysis methods; laws and regulations.  

 

 

 

วศส 341  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

EvE 341  Air Pollution and Control 

3(3-0-6) 

ประเภทและแหล่งก าเนิดของสารมลพิษในอากาศ ผลกระทบ

ของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การ

ประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือน าไปใช้ท านายการ
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Design of Air Pollution Control Systems  

Principles and design of air pollution control units for 

particulate and gases; ventilation system design; 

operation and maintenance. 

แพร่กระจายและการเคล่ือนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ การ

หมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก ปฏกิริิยาเคมแีสง

ของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก 

การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับที่และแหล่งเคล่ือนที่ 

หลักการควบคุมการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองและก๊าซ

มลพิษ การตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ วิธีการเกบ็

ตวัอย่างและการวิเคราะห์ กฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั 

  3.5 Building Sanitation / Design of Sewerage 

Building Sanitation  

Fundamentals of building sanitation; laws and 

regulations; cold water supply systems; hot water supply 

systems; soil, waste and vent pipe systems; fire 

protection systems; site drainage; wastewater treatment 

and solid waste management for individual building.  

 

 

 

 

 

Design of Sewerage  

Hydraulics in sewerage systems; estimation of water 

flow quantity; designs of wastewater collection and 

storm water drainage systems; components of drainage 

systems; design of pumping station. 

 

วศส 361  การสขุาภิบาลอาคาร 

EvE 361 Building Sanitation 

3(2-2-5) 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ

ออกแบบระบบน ้าประปา (น ้าร้อนและน ้าเย็น) ระบบท่อ

ระบายน ้าโสโครก ดิน ของเสียและช่องลมระบายอากาศ 

ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน ้า ณ แหล่งที่ตั้ง ระบบ

บ าบัดน า้เสียและการจัดการขยะส าหรับอาคาร มโนทัศน์ใน

การออกแบบและทางเลือกเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืน แนวคิดเชิง

บูรณาการด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัด

พลังงาน 

 

วศส 362  การออกแบบระบบท่อระบายเสยีและการสบูน า้ 

EvE 362  Design of Sewerage and Pumping System 

3(2-2-5) 

การออกแบบชลศาสตร์ในระบบท่อระบายน ้า เสีย การ

ประมาณปริมาณน ้าในการ ออกแบบ การออกแบบระบบ

รวบรวมน ้าเสีย และระบายน ้าฝน ส่วนประกอบของระบบ

ระบายน า้ การออกแบบระบบสบูน า้เสยี 

  3.6 Environmental Systems and Management / 

Environmental Impact Assessment 

Environmental Systems and Management  

Concepts of environmental systems and management 

issues and priorities; standards and criteria setting; 

indication and indices; information systems; 

organization; enforcement and economic aspects of 

 

 

วศส 351  ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 

EvE 351  Environmental Systems and Management 

3(3-0-6) 

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิศวกร องค์กร 

กฎหมายและ ข้อก าหนดที่  เ กี่ ย ว ข้องกับการจั ดการ 

สิ่งแวดล้อม ข้อบ่งชี้ และดัชนี การบังคับใช้และการณล์ักษณะ
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environmental control; EMS and ISO; monitoring; 

pollution prevention; case studies.  

 

 

 

Environmental Impact Assessment 

Concepts of impact assessment and methodology; 

assessments of physical resources, ecological resources, 

human use values and quality of life values; prevention 

and mitigation measures; monitoring plan; case studies. 

 

ทาง เศรษฐกจิของการควบคุมสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การตรวจตดิตาม การ วิเคราะห์เพ่ือการตดัสนิใจ

ในการป้องกนัปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมนิความเสี่ยงด้าน 

สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต กรณศีึกษา 

 

วศส 452  การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

EvE 452  Environmental Impact Assessment 

3(3-0-6) 

แนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทางสงัคม

และทางสุขภาพ ขั้ นตอน  ในการศึกษาและวิ เคราะห์

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคมและทางสุขภาพ 

มาตรการใน การลดผลกระทบและการติดตามตรวจวัด 

กรณศีึกษา 

  3.7 Hazardous Waste Management / Hazardous Waste 

Treatment 

Hazardous Waste Management  

Types and characteristics; environmental legislation; 

risk assessment and management; handling and 

transportation; treatment processes: incineration, 

stabilization and solidification, land disposal and site 

remediation. 

 

Hazardous Waste Treatment  

Basic principles of management and treatment of both 

organic and inorganic hazardous waste; the treatment 

systems includes physical, chemical, biological, or 

thermal process as well as final deposition method. 

 

 

วศส 371 วิศวกรรมของเสยีอนัตราย 

EvE 371  Hazardous Waste Engineering  

3(3-0-6) 

ชนิดและลักษณะเฉพาะของของเสียอันตราย การเกบ็รักษา

และการขนส่ง การ ตอบสนองฉุกเฉิน กฎหมายและข้อบงัคบั 

พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ ยงเชิงปริมาณ การ

ออกแบบและควบคุมระบบบ าบัดทางกายภาพและเคมี การ

ปรับเสถียรและการท าก้อนแขง็ การเผาเป็นเถ้า การก าจัด

ด้วยการฝังกลบ การจัดการของเสยีปนเป้ือนสารกมัมนัตรังส ี

และ ปฏิบัติการการสกัดกาก กฎของดาร์ซี การประเมินทิศ

ทางการไหลของน า้ใต้ดิน และการน าพา ของสารปนเป้ือนใต้

ดนิ 

 

  3.8 Environmental Health Engineering / Industrial Safety 

Management / Environmental Law / Public Health 

Engineering / Water Resource Management / 

Environment and Energy / Computer Application in 

Environmental Engineering / Construction 

Management for Environmental Engineering / 
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Environmental Modeling / Noise and Vibration 

Control 

Industrial Safety Management  

Nature of accident in industry and need of accident 

prevention; planning for safety such as plant layout, 

machine guarding and maintenance, etc; safety in 

industry; management of safety program; safety 

training; case studies in accident analysis. 

 

 

 

 

Environmental Health Engineering 

Principles of environmental health engineering; 

community and occupational environments; 

environmental health standards and requirements; health 

risk assessment; application of engineering principles in 

environmental health protection, safety and emergency 

response. 

 

 

 

Environmental Law 

Environmental Laws and Standards; Factory Acts; 

Hazardous Substances Acts; Environmental Regulations 

and Decrees; Public Health Acts; Implementation and 

Enforcement; Related International laws and regulations. 

 

 

 

 

Noise and Vibration Control  

Principles of sound waves; instrumentation; 

measurement; impact of noise and vibration on human 

 

 

วศส 481 การจัดการความปลอดภัยในอตุสาหกรรม 

EvE 481 Industrial Safty Management 

3(3-0-6) 

การเกิดอุบัติเหตุและอันตรายใวศสนอุตสาหกรรม ทฤษฎี 

การวิ เคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ  การป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม หลักการบริหารความปลอดภัย 

มาตรฐานความ ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม การบริหารเพ่ือ

ควบคุมการสูญเสียเนื่ องจากอุบัติเหตุ การวางแผน  การ

ออกแบบเพ่ือความปลอดภัย การวิเคราะห์จากกรณศีึกษา 

 

วศส 482 วิศวกรรมสขุภาพสิ่งแวดล้อม 

EvE 482 Environmental Health Engineering 

3(3-0-6) 

หลักวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนและอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อมในที่ท างาน มาตรฐานและความต้องการทางด้าน

สุขภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การ

ประเมนิความเสี่ยงทางสขุภาพ การประยุกตใ์ช้หลักวิศวกรรม

ในการป้องกันสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการ

ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

 

วศส 483 กฏหมายสิ่งแวดล้อม 

EvE 483 Environmental Law 

3(3-0-6) 

กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.

วัตถุอันตราย พระราชกฤษฎีกาและระเบียบข้อบังคับทาง

สิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.สาธารณสขุ การด าเนินการและการบังคับ

ใช้ กฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระเบียบ

ข้อบงัคบั 

 

วศส 485 การควบคุมเสยีงและความสั่นสะเทอืน 

EvE 485 Noise and Vibration Control 

3(3-0-6) 
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ล าดบั เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร เนื้ อหารายวิชาท่ีขอเทียบ 

health and environment; laws and regulations; use of 

acoustic materials and barriers 

 

 

 

Environmental Modeling  

Pollutant transport phenomena: advection, 

diffusion/dispersion, sediment transport; completely 

mixed systems; plug-flow systems; advective-

dispersive systems; reaction kinetics; equilibrium 

chemical modeling; mass balance equation for plug-

flow systems; Street-Phelps equation; waste load 

allocations; dissolved oxygen in large rivers and 

estuaries; eutrophication of lakes; toxic organic 

chemicals in rivers, estuaries, and lakes; groundwater 

contamination; atmospheric deposition and 

biogeochemistry; climate change and general circulation 

models; global carbon box model. 

 

Environment and Energy  

Energy resources and utilization; fossil-based energy; 

environmental impact of mining and fuel processing; air 

pollution greenhouse gas, and global warming from fuel 

utilization; energy conservation and renewable energy 

technologies; hydro energy harnessing and its 

environmental impact and mitigation; other non-fossil 

fuel options: biomass, solar, and wind energy. 

หลักของคลื่นเสียง การใช้เครื่องมือ การวัด ผลกระทบของ

เสียงและความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพของมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ การใช้วัสดุซับ

เสยีงและก าแพงกนัเสยีงและความสั่นสะเทอืน 

 

วศส 486 การสร้างแบบจ าลองสิ่งแวดล้อม 

EvE 486  Environmental Modeling  

3(2-2-5) 

ปรากฏการณ์การเคล่ือนที่ของมลพิษ ระบบการผสมอย่าง

ทั่วถึง ระบบท่อไหล ระบบกระกระจายการเคล่ือนที่ของมวล

อากาศในแนวนอน ปฏิกิริยาจลนศาสตร์ แบบจ าลองสมดุล

ทางเคมี สมการสมดุลมวลของระบบท่อไหล สมการสตรีท

เตอร์เฟลส์ ออกซิเจนละลายในแม่น ้าใหญ่และปากแม่น ้า 

ปรากฏการณยู์โทรฟิเคชั่นของทะเลสาบ สารเคมอีนิทรีย์มพิีษ

ในแหล่งน า้ต่างๆ การปนเป้ือนในน า้ใต้ดิน การสะสมในชั้น

บรรยากาศและวิชาชีวธรณีเคมี แบบจ าลองการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูอิากาศและการไหลเวียนทั่วไป 

 

 

วศส 487 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

EvE 487  Environment and Energy 

3(3-0-6) 

แหล่งพลังงานและการใช้ประโยชน์ พลังงานฟอสซิล 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองและจากกระบวนการ

เชื้ อ เพลิง  มลภาวะทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจกและ

ปรากฏการณ์โลกร้อนที่เกิดจากการใช้เชื้ อเพลิง การอนุรักษ์

พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จาก

พลังงานน ้าและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการบรรเทา

ผลกระทบนั้น ทางเลือกในการใช้เชื้ อเพลิงชนิดอื่นที่ไม่ใช้

เชื้อเพลิงฟอสซิล นั่นคอืพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทติย์ 

และพลังงานลม 

 

 


