มคอ. 2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หน้ า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญา
3. วิชาเอกหรือความเชี่วชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. าชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อนามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้ อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนการพัฒนาปรับปรุง

7
7
8

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร

9
9
9

3
3
5
6

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

12
60
61

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน(เกรด)
2. กระบวนการทานสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

63
63
63

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

84
84
84

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

85
85
85
85
86
87

72
83
83
83
83

สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

87
88

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ภาคผนวก ค สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานการสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร
ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ซ การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ภาคผนวก ฌ เปรียบเทียบรายวิชาตามข้ อบังคับของสภาวิศวกร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

90
90
90
91
91
92
93

94
95
98
100
110
117
127
149

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม)
ชื่อย่อ: วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
ชื่อย่อ: B.Eng. (Environmental Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารและตาราในวิชาพื้นฐานเฉพาะของหลักสูตรเป็ นภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาชาวไทยและชาวต่ า งประเทศที่ส ามารถฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี หรือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาวิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม เพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 เริ่ ม เปิ ดรั บ นิ สิ ต เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561
คณะกรรมการการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี อนุ มั ติ / เห็น ชอบ หลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่
...1/2560.... วันที่ ...17.. เดือน ...มกราคม... พ.ศ. ...2560..
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่
.....4/2560.... วันที่ ...28... เดือน ....มีนาคม.... พ.ศ. ...2560...
 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ..................
วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ...............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ในปี การศึกษา 2562

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
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8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านสิ่งแวดล้ อม ดังต่อไปนี้
8.1 วิศวกรสิ่งแวดล้ อม
8.2 นักวิจัย/นักวิชาการสิ่งแวดล้ อม
8.3 เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย (จป.)
8.4 วิศวกรขายเครื่องจักรอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
8.5 ประกอบอาชีพอิสระทางด้ านวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

อาจารย์ ดร. เสฎฐา ศาสนนันทน์

2.

รศ.ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง

3.

อาจารย์ ดร.สุธดิ า ทีปรักษพันธุ์

4.

อาจารย์ ดร.ภิญโย วงศ์ทอง

5.

อาจารย์ปรารถนา ประชานุรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรนา้ ), 2532
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2535
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2537
M.Sc. (Structural Engineering),2542
Ph.D. (Environmental Engineering), 2553
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2532
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2537
Ph.D. (Civil Engineering), 2547
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2551
วศ.ม (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2553
Ph.D.(Urban Engineering), 2557
วท.บ. (สาขาเคมี), 2545
วท.ม. (สาขาเคมี), 2548
ปร.ด. (ปิ โตรเคมี), 2557
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2545
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2549

สถาบัน
ที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Liverpool, UK
University of Tasmania,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Sheffied, UK
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Tokyo, Japan
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
จั ดการเรี ยนการสอนที่ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิโรฒ อาเภอองครั กษ์
จังหวัดนครนายก
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ที่คานึงถึงความเชื่อมโยงของทุนทั้ง 6 แหล่ง ได้ แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม
ทุนมนุ ษย์ ทุนการเงินและทุนวัฒนธรรม นโยบายการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการปรับตัวเข้ าสู่
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เศรษฐกิจยุค 4.0 เพื่อให้ มีการพัฒนาทางวิทยาการ ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา เพื่อให้ สามารถนาไปต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ต่อไป อีกทั้งแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต เช่น การรวมตัวของ
เศรษฐกิจ ในภูมิ ภาค (ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี่ ยน; AEC) การเปลี่ ยนศู น ย์ ก ลางอ านาจทาง
เศรษฐกิจโลกมาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ความต้ องการและปั ญหาด้ านพลังงาน แนวโน้ มการปรั บ
โครงสร้ างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้ มากขึ้น การพัฒนาโครงสร้ างสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
ประเทศ ฯลฯ จึ งเป็ นความจ าเป็ นของประเทศไทยที่จ ะต้ อ งเตรี ยมความพร้ อ มให้ ทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนของประชาชน จากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เน้ นการ
พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในแต่ละสาขา รวมทั้งมีศักยภาพในการทางานใน
ระดั บ นานาชาติ ไ ด้ ทางภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและสิ่ ง แวดล้ อม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ จึ งมุ่ งเน้ น ในการเปิ ดหลั กสูตรดั งกล่ า วเพื่ อผลิ ตบุ ค ลากรทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ให้ มีความสามารถที่จะทางานได้ ในระดับนานาชาติ เพื่อเป็ นการตอบสนอง
ต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมีความเกี่ยวเนื่องอย่างมาก
ในการวางแผนหลักสูตร ทั้งนี้แนวทางการเปลี่ ยนแปลงด้ านสังคมในปั จจุ บันของหลายประเทศ
กาลังเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีแนวโน้ มไปในทางประเทศที่พัฒนาแล้ วมากขึ้น จึงอาจส่งผลให้ เกิดภัยคุกคาม
ต่อประเทศจากการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ตามประเทศที่พัฒนาแล้ ว โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้ ท่ใี ช้
และสิ่งแวดล้ อ มโดยรวม นอกจากนี้ อาจทาให้ เกิดปั ญหาการระบาดของโรคพั นธุกรรมใหม่ๆ
เนื่ อ งจากการใช้ เ ทคโนโลยี ท่ี ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ สภาพพื้ นที่ และความแตกต่ า งของสั ง คมและ
วัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อคนเปลี่ยนรูปแบบการใช้ ชีวิตตามกระแสของโลก การใช้ ชีวิตในสังคมจึงควร
ให้ ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้ อมด้ วย
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมเป็ นกลไกด้ านหนึ่งในการบรรเทาและป้ องกันปัญหาสิ่งแวดล้ อมใน
ทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการบรรเทาและป้ องกันปัญ หา
สิ่งแวดล้ อมด้ วยความรอบคอบ และเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
เพื่ อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ แนวทางดังกล่ าวแก่ประเทศเพื่อนบ้ าน
โดยรอบที่มี ลั กษณะสังคมและวั ฒ นธรรมที่คล้ า ยคลึ งกัน ทั้งนี้ ในหลั ก สูตรยั งมีการเสริ ม สร้ า ง
ศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม จริยธรรม” ในการปฏิบัติหน้ าที่และดาเนินชีวิตด้ วยความเพี ยร
อันจะเป็ นภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดีให้ พร้ อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน้ า 4

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สืบ เนื่ อ งจากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒได้ เ ปิ ดหลั ก สูต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรปรั บปรุง 2553)
ต่อมาสภาวิศวกรได้ มีการกาหนดให้ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อ ม เป็ นสาขาที่ต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้ อกาหนดในข้ อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2551 และ
ข้ อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้ วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตร ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 จึงทาให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จาเป็ นต้ องมีการปรับปรุง
หลั ก สูตรดั งกล่ า วข้ า งต้ น เป็ นหลั กสูตรวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ง แวดล้ อ ม
(หลักสูตรปรับปรุง 2560) เพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพและข้ อกาหนดของสภา
วิศวกร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมเป็ นศาสตร์ ท่เี กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยตรง ซึ่ง
ครอบคลุมการจัดการ การบริหาร การควบคุม การออกแบบและการแก้ ปัญหาทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
ทั้งที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและในระดับครั วเรื อน โดยภาพรวมจึงถือได้ ว่า
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมเป็ นวิ ชาวิศวกรรมสาขาหนึ่ งที่จะมีบทบาทต่ อการพั ฒนาประเทศไทยเป็ น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางด้ าน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ดังนั้นในการ
พัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องพั ฒนาในเชิงรุกให้ มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการ
ปรับตัวเข้ าสู่เศรษฐกิจยุค 4.0 เพื่อให้ มีการพัฒนาทางวิทยาการ ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย ต่ อ ยอดในกลุ่ ม เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันในระบบการค้ าเสรีในภูมิภาค
อาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ที่จะเข้ ามามีบทบาทอย่ างมากตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2558 ที่จะมาถึง โดยการผลิตบุคลากรทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมจะต้ องมีความสามารถใน
การประมวลความรู้ต่างๆ จากหลากหลายสาขาในการสร้ างเทคโนโลยีท่จี ะบรรเทาและป้ องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม และมีการส่งเสริมให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมจาเป็ นต้ อง
มีความพร้ อมที่จะเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ ทนั ที ผ่านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสห
กิจศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารและทางานในระดับนานาชาติได้ รวมทั้งมีศักยภาพสูงใน
การพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงานทั้งด้ านวิชาการและวิชาชีพ
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12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้ น
ด้ านทักษะการปฏิบัติและการสร้ างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็ นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒในการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาบนพื้ นฐานวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้ างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้ องกับปรัชญาและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้ นการพัฒนากาลังคนด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตร
ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ความส าคั ญ ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้ อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการทานุ บารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ถูกออกแบบให้ มีการบูรณาการร่วมกันของศาสตร์ในหลายแขนง
เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งนา้ และการจัดการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ นิสิตได้
เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับหลักสูตรอื่นๆ
และหลักสูตรนี้ยังมีความร่วมมือกับสานักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ด้วย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอน โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี และ กลุ่ ม วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ด าเนิ น การสอนโดยสานั ก
นวัตกรรมการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรนี้ ทีเ่ ปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยมีการกาหนดอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตรของภาควิชา ซึ่งรับหน้ าที่ประสานงานกับอาจารย์ร่วมสอนจากภาควิชาอื่น หรือหลักสูตร
หรื อคณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง และนิสิต เพื่ อบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนให้ มีผลมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็ นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทารายละเอียดของวิ ชา
(มคอ. 3) และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติดตาม
และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม เน้ นจัดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ า เพื่อควบคุมและบาบัดมลพิ ษ
ด้ วยเทคโนโลยีท่กี ้ าวหน้ า
1.2 ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ เล็งเห็นถึงความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้ อม และการใช้
ทรัพยากรอย่างไร้ ขีดจากัด ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ทาให้ วิศวกรสิ่งแวดล้ อมมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในการเสริมสร้ าง
การพั ฒนาประเทศให้ เป็ นไปอย่ า งเหมาะสม และยั่งยืน จึ งมี ความมุ่ งมั่ น ที่จ ะผลิ ตบั ณ ฑิตที่
สามารถเข้ า ใจและ ป้ องกัน แก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศได้ จึ ง ได้ จั ด ท าหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม เพื่ อผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้ อม ที่มีความรอบรู้ทางเทคโนโลยี และเทคนิค
การจัดการสิ่งแวดล้ อม สามารถนาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ ในการควบคุม ออกแบบและ
แก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มที่เ กิดขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนการจั ดการและควบคุ มป้ องกั น
ปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคตได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ในด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ที่เป็ นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม
2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ศาสตร์ในด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
เพื่อการจัดการ บริหาร ควบคุม ออกแบบ ในการแก้ ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม
3. มี ค วามใฝ่ รู้ ใ นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ท่ีมี ก ารเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ท่ตี นมีอยู่ให้ สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่ วมกับผู้อ่ืน มี
ทักษะในด้ านการทางานเป็ นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้ อย่างเหมาะสม บน
พื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้ มีมาตรฐาน -พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
ตามที่ สกอ.กาหนด และตรงตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ความต้ องการของตลาดแรงงาน
แห่งชาติ (TQF)
-ติดตามประเมินการใช้ หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
2. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร -จัดหลักสูตรให้ มีรายวิชา
ให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
สอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพ
และข้ อบังคับของ สภาวิศวกร
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร
-ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
-สนับสนุนบุคลากรด้ านการเรียน
ผู้สอน
การสอนเพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็ง
ด้ านวิชาการ อาทิ การอบรม การ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการและการศึกษาต่อ
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-เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุง
หลักสูตร
-รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
-หลักสูตรเป็ นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์
ข้ อบังคับของสภาวิศวกร
-หลักสูตรที่เกี่ยวข้ องผ่าน
การรับรองจากสภาวิศวกร
-อาจารย์ผ้ ูสอนประจา
หลักสูตรทุกคนได้ รับการ
สนับสนุนในการเข้ ารับการ
อบรมหรือพัฒนาตนเอง/
คุณวุฒิอาจารย์ท่เี พิ่มขึ้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคโดยปี การศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
คือ ภาคการศึกษาต้ น และภาคการศึกษาปลาย โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้ อยกว่ า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี น ครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 หมวด 1 (ระบบการศึกษา)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ท้งั นี้ข้ นึ กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้ อที่ 12 เรื่องการรับเข้ าเป็ นนิสิตหรือฉบับที่มี
การเปลี่ยนแปลงต่อไป ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรรับเข้ า
ศึกษาและมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
เป็ นผู้ สาเร็จ การศึ ก ษาระดับ ชั้น มัธยมปลายสายวิ ทยาศาสตร์ หรื อเทียบเท่า และมีคุณ สมบั ติ
เพิ่ มเติมตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่ าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2559 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) และ/หรือประกาศมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ โดยผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติต่างไปจากที่กล่าวมาแล้ วให้ ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
การเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมนั้น เป็ นการเรียนที่มี
รูปแบบเน้ นการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาจทาให้ นิสิตแรกเข้ าอาจประสบปัญหา
ด้ านต่างๆดังนี้
1) เรื่องการปรับตัวในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาดเป้ าหมายในการศึกษา
2) นิสติ มีทกั ษะด้ านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการศึกษา ได้ แก่ ทักษะการฟัง และทักษะ
การอ่าน ตารา หรือเอกสารประกอบการสอนที่เป็ นภาษาอังกฤษ
3) นิสติ แรกเข้ ามีปญหาพื้นฐานความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) จัดให้ มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางเป้ าหมายชีวิต เทคนิคการเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทากิจกรรม
2) มอบหมายหน้ า ที่ อ าจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาให้ แ ก่ อ าจารย์ ทุ ก คน ท าหน้ า ที่ ส อดส่ อ งดู แ ล
ตักเตือน ให้ คาปรึ กษาแนะนา และการติดตามการเรี ยนของนิ สิตชั้ นปี ที่ 1 ที่อยู่ ใน
ความดูแลจากอาจารย์ผ้ ูสอน ดังนั้นนิสติ ทุกคนจะมีอาจารย์ท่ปี รึกษาซึ่งสามารถเข้ าพบ
เพื่อขอคาแนะนาได้
3) จัดสอนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว
4) จั ดกิจ กรรมให้ กับนิ สิตทางด้ านวิ ช าการให้ มีความสัมพั นธ์ระหว่ า งรุ่ นพี่ และรุ่ นน้ อง
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษา เช่น กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ ระดับปริญญาตรีท่จี ะรับเข้ าศึกษา และคาดว่าจะจบการศึกษาในช่วง 5 ปี (2561 2565) ดังนี้
จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
ระดับชั้นปี
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปี ที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปี ที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปี ที่ 3
40
40
40
ชั้นปี ที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
160
160
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40
40
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2.6 งบประมาณตามแผน
(1) ประมาณการรายรับประจาปี เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

ปี 2565

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี 3,200,000 6,400,000
9,800,000 13,000,000 13,000,000
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
3,200,000 6,400,000
9,800,000 13,000,000 13,000,000
รวมรายรับ
หมายเหตุ ค่ากิจกรรมออกค่ายสารวจ (5,000 บาท/คน) ชาระค่าธรรมเนียมในภาคเรียนที่มกี ารเปิ ดสอนรายวิชา วศย
263 ฝึ กงานสารวจภาคสนาม

(2) ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษ
และคณะร่วมสอน)
2. ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการ
เรียนการสอน)
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ
4. งบพัฒนาบุคลากร
5. งบสนับสนุนการวิจัย
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2. ค่าธรรมเนียมห้ องสมุด
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3. ค่าบารุงกองทุนห้ องสมุด
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
4. ค่าธรรมเนียมฝ่ ายกิจการนิสติ
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5. ค่าบารุงกองทุนคอมพิวเตอร์
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
รวมรายจ่ าย

ปี 2561

ปี 2562

ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564

384,000

768,000

1,176,000

1,560,000

1,560,000

480,000

960,000

1470,000

1,950,000

1,950,000

156,000
160,000
160,000
320,000
256,000
512,000
480,000

312,000
320,000
320,000
640,000
512,000
1,024,000
960,000

477,750
320,000
320,000
640,000
512,000
1,024,000
1,470,000

633,750
320,000
320,000
640,000
512,000
1,024,000
1,950,000

633,750
320,000
320,000
640,000
512,000
1,024,000
1,950,000

76,000

152,000

228,000

304,000

304,000

32,000

64,000

96,000

128,000

128,000

40,000

80,000

120,000

160,000

160,000

68,000

136,000

204,000

272,000

272,000

52,000

104,000

156,000

208,000

208,000

3,176,000

6,352,000

8,213,750

9,981,750

9,981,750
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ม าตรฐานหลั ก สูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
1. แผนเน้ นโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
2. แผนสหกิจการศึกษา หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา / จานวนหน่วยกิจ
รายละเอียด
ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1. วิชาบังคับ (20หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (9 หน่วยกิต)
1.1.1 ภาษาไทย
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี)
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2.วิชาเลือก (10หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี)
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

แผนเน้น
โครงงานฯ
30 หน่วยกิต

แผนสหกิจ
ศึกษา
30 หน่วยกิต

3
6
3
8

3
6
3
8

10

10

ไม่น้อยกว่า 5
ไม่น้อยกว่า 2

ไม่น้อยกว่า 5
ไม่น้อยกว่า 2
หน้ า 12

แผนการศึกษา / จานวนหน่วยกิจ
รายละเอียด
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมและสหกิจศึกษา
5. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า

แผนเน้น
โครงงานฯ
112 หน่วยกิต
22
50
30
4
6
6 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต

แผนสหกิจ
ศึกษา
112 หน่วยกิต
22
50
30
7
3
6 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111
Thai for Communication
1.1.2 ภาษาอังกฤษ

มศว 121
SWU 121
มศว 122
SWU 122
มศว 123
SWU 123
มศว 124
SWU 124

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
English for Effective Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
English for Effective Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
English for International Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
English for International Communication 2

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

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้ เรียน

3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
มศว141
SWU 141

ชีวิตในโลกดิจิทลั
Life in a Digital World

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3(3-0-6)
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1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า
8หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
มศว151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151
General Education for Human Development
มศว161
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161
Human in Learning Society
มศว261
พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261
Active Citizens
2. วิชาเลือก กาหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว241
แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
SWU 241
Digital Technology and Society Trends
มศว242
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
SWU 242
Mathematics in Daily Life
มศว 243
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
SWU 243
Personal Financial Management
มศว 244
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
SWU 244
Science for Better Life and Environment
มศว 245
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
SWU 245
Science, Technology and Society
มศว 246
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
SWU 246
Healthy Lifestyle
มศว 247
อาหารเพื่อชีวิต
SWU 247
Food for Life
มศว 248
พลังงานทางเลือก
SWU 248
Alternative Energy
มศว 341
ธุรกิจในโลกดิจิทลั
SWU 341
Business in a Digital World

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

2.2 กลุ่มวิชาบู รณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5
หน่วยกิต
มศว 251
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251
Music and Human Spirit

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
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มศว 252
SWU 252
มศว253
SWU 253
มศว254
SWU 254
มศว255
SWU 255
มศว256
SWU 256
มศว257
SWU 257
มศว258
SWU 258
มศว262
SWU 262
มศว263
SWU 263
มศว264
SWU 264
มศว265
SWU 265
มศว266
SWU 266
มศว267
SWU 267
มศว268
SWU 268
มศว351
SWU 351
มศว352
SWU 352
มศว353
SWU 353

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
สุนทรียสนทนา
Dialogue
ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
Art and Creativity
ธรรมนูญชีวิต
Constitution For Living
การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กบั สันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มศว354
SWU 354
มศว355
SWU 355
มศว356
SWU 356
มศว357
SWU 357
มศว358
SWU 358
มศว361
SWU 361
มศว362
SWU 362
มศว363
SWU 363
มศว364
SWU 364

ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social
Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
มศว131
ลีลาศ
SWU 131
Social Dance
มศว132
สมรรถภาพส่วนบุคคล
SWU 132
Personal Fitness
มศว133
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
SWU 133
Jogging for Health
มศว134
โยคะ
SWU 134
Yoga
มศว135
ว่ายนา้
SWU 135
Swimming
มศว136
แบดมินตัน
SWU 136
Badminton
มศว137
เทนนิส
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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SWU 137
มศว138
SWU 138
มศว139
SWU 139

Tennis
กอล์ฟ
Golf
การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
Weight Training

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กาหนดให้ เรียน 22 หน่วยกิต
ดังนี้
คณ 114
MA 114
คม 103
CH 103
คม 193
CH 193
ฟส 101
PY 101
ฟส 102
PY 102
ฟส 181
PY 181
ฟส 182
PY 182
วศย 102
CvE 102
วศย 203
CvE 203

คณิตศาสตร์ท่วั ไป
General Mathematics
เคมีท่วั ไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
General Chemistry Laboratory
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
Introductory Physics I
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
Introductory Physics II
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
Introductory Physics Laboratory I
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
Introductory Physics Laboratory II
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
Calculus for Civil and Environmental
Engineering I
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 2
Calculus for Civil and Environmental
Engineering II

2. กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดให้ เรียน 50 หน่วยกิต ดังนี้
วศ 201
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
EG 201
English for Specific Purposes I
วศ 202
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
EG 202
English for Specific Purposes II
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

หน้ า 17

วศก 109
ME 109
วศฟ 170
EE 170
วศย 211
CvE 211
วศย 213
CvE 213
วศย 214
CvE 214
วศอ 222
InE 222
วศย 241
CvE 241
วศย 343
CvE 343
วศย 332
CvE 332
วศย 333
CvE 333
วศย 261
CvE 261
วศย 262
CvE 262
วศย 263
CvE 263
วศส 201
EvE 201
วศส 202
EvE 202
วศส 203
EvE 203

เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Strength of Materials I
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
Strength of Materials II
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
ชลศาสตร์
Hydraulic
ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
วิศวกรรมสารวจ
Surveying
ปฏิบัติการสารวจ
Surveying Field Work
ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
Surveying Camp
เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
Chemistry for Environmental Engineering
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
Biology for Environmental Engineering
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1
Unit Operations and Process for
Environmental Engineering I

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-6-0)
4(3-3-7)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

หน้ า 18

วศส 304
EvE 304

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและหน่วยกระบวนการ
สาหรับวิศวกรสิ่งแวดล้ อม 2
Unit Operations and Process for
Environmental Engineering II

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ กาหนดให้ เรียน 30 หน่วยกิต ดังนี้
วศส 311
การออกแบบงานประปา
EvE 311
Water Work Design
วศส 321
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 321
Environmental Engineering Laboratory
วศส 322
การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
EvE 322
Wastewater Engineering Design
วศส 331
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
EvE 331
Solid Waste Engineering
วศส 341
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
EvE 341
Air Pollution and Control
วศส 351
ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
EvE 351
Environmental Systems and Management
วศส 361
การสุขาภิบาลอาคาร
EvE 361
Building Sanitation
วศส 362
การออกแบบระบบท่อระบายเสียและการสูบนา้
EvE 362
Design of Sewerage and Pumping System
วศส 371
วิศวกรรมของเสียอันตราย
EvE 371
Hazardous Waste Engineering
วศส 481
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
EvE 481
Industrial Safty Management
4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมและสหกิจ
แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม กาหนดให้ เรียน 4 หน่วยกิต ดังนี้
วศส 491 เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 491 Preperation of Environmental Engineering Project
วศส 492 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 492 Environmental Engineering Project

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(1-6-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-3-0)
3(0-9-0)

หน้ า 19

แผนสหกิจศึกษา กาหนดให้ เรียน 7 หน่วยกิต ดังนี้
วศส 493 เตรียมสหกิจศึกษา
EvE 493 Preperation of Co-operative Education
วศส 494 สหกิจศึกษา
EvE 494 Co-operative Education

1(0-3-0)
6(0-18-0)

5. กลุ่มวิชาเอกเลือก
แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมกาหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผนสหกิจศึกษา กาหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศส 422
การฟื้ นฟูดินและนา้ ใต้ ดิน
3(3-0-6)
EvE 422
Soil and Groundwater Remediation
วศส 423
การบาบัดนา้ เสียขั้นสูง
3(3-0-6)
EvE 423
Advanced Wastewater Treatment
วศส 424
การออกแบบระบบการนาของเสียกลับมาใช้ ใหม่
3(2-2-5)
EvE 424
Waste Recycling System Design
วศส 425
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
3(2-3-4)
EvE 425
Advanced Environmental Engineering Practices
วศส 432
การออกแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
3(2-2-5)
EvE 432
Sanitary Landfill Design
วศส 452
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
EvE 452
Environmental Impact Assessment
วศส 453
การป้ องกันมลพิษ
3(3-0-6)
EvE 453
Pollution Prevention
วศส 454
มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
3(3-0-6)
EvE 454
Industrial Pollution and safety
วศส 455
การจัดการคุณภาพนา้
3(3-0-6)
EvE 455
Water Quality Management
วศส 482
วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
EvE 482
Environmental Health Engineering
วศส 483
กฎหมายสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
EvE 483
Environmental Law
วศส 484
วิศวกรรมป้ องกันอัคคีภัย
3(3-0-6)
EvE 484
Fire Protection Engineering
วศส 485
การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
3(3-0-6)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน้ า 20

EvE 485
วศส 486
EvE 486
วศส 487
EvE 487
วศส 488

Noise and Vibration Control
การสร้ างแบบจาลองสิ่งแวดล้ อม
Environmental Modeling
สิ่งแวดล้ อมและพลังงาน
Environment and Energy
การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม
EvE 488
Computer Application in Environmental
Engineering
วศส 489
การจัดการงานก่อสร้ างสาหรับงานทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม
EvE 489
Construction Management for Environmental
Engineering
วศส 495
หัวข้ อศึกษาขั้นสูงด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 495
Advanced Topics in Environmental Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
วศย 212
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
CvE 212
Applied Mathematics for Civil Engineers
วศย 215
การวิเคราะห์โครงสร้ าง 1
CvE 215
Structural Analysis I
วศย 316
การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
CvE 316
Structural Analysis II
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
วศย 231
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
CvE 231
Engineering Geology
วศย 433
ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์
CvE 433
Applied Soil Mechanics
วศย 436
วิศวกรรมฐานราก
CvE 436
Foundation Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา้
วศย 341
อุทกวิทยา
CvE 341
Hydrology
วศย 342
วิศวกรรมชลศาสตร์
CvE 342
Hydraulic Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

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

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

หน้ า 21

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ
วศย 453
การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้ าง
CvE 453
Construction Engineering Management
วศย 455
การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง
CvE 455
Construction Safety Management
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ
วศย 464
โฟโตแกรมเมตรี
CvE 464
Photogrammetry
วศย 466
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา
CvE 466
Geographic Information System in Civil
Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง
วศย 371
วิศวกรรมการทาง
CvE 371
Highway Engineering
วศย 473
วิศวกรรมการขนส่ง
CvE 473
Transportation Engineering

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

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

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต
ให้ นิสิตเลือกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ แต่ต้องไม่ซา้ กับวิชาในแผนการศึกษา และต้ องไม่เป็ น
รายวิ ช าที่ ก าหนดให้ เ รี ย นโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต หรื อ นิ สิ ต อาจเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1.4 รายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
(1) วศส 201
EvE 201
(2) วศส 202
EvE 202
(3) วศส 203
EvE 203

เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
Chemistry for Environmental Engineering
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
Biology for Environmental Engineering
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1
Unit Operations and Process for Environmental
Engineering I

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

4(3-3-7)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

หน้ า 22

(4) วศส 304
EvE 304

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 2
Unit Operations and Process for Environmental
Engineering II

3(3-0-6)

การออกแบบงานประปา
Water Work Design
การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
Wastewater Engineering Design
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
Solid Waste Engineering
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
Air Pollution and Control
ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
Environmental Systems and Management
การสุขาภิบาลอาคาร
Building Sanitation
การออกแบบระบบท่อระบายเสียและการสูบนา้
Design of Sewerage and Pumping System
วิศวกรรมของเสียอันตราย
Hazardous Waste Engineering

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
(5) วศส 311
EvE 311
(6) วศส 322
EvE 322
(7) วศส 331
EvE 331
(8) วศส 341
EvE 341
(9) วศส 351
EvE 351
(10) วศส 361
EvE 361
(11) วศส 362
EvE 362
(12) วศส 371
EvE 371

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้ นิสติ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกในรายวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(13) วศส 422
EvE 422
(14) วศส 423
EvE 423
(15) วศส 424
EvE 424
(16) วศส 453
EvE 453
(17) วศส 454
EvE 454

การฟื้ นฟูดินและนา้ ใต้ ดิน
Soil and Groundwater Remediation
การบาบัดนา้ เสียขั้นสูง
Advanced Wastewater Treatment
การออกแบบระบบการนาของเสียกลับมาใช้ ใหม่
Waste Recycling System Design
การป้ องกันมลพิษ
Pollution Prevention
มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
Industrial Pollution and safety

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

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

หน้ า 23

(18) วศส 455
EvE 455
(19) วศส 485
EvE 485
(20) วศส 487
EvE 487

การจัดการคุณภาพนา้
Water Resource Management
การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
สิ่งแวดล้ อมและพลังงาน
Environment and Energy

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

ความหมายของรหัสวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชา นาหน้ าด้ วยกลุ่มตัวอักษร 2-3 ตัว ตามด้ วยกลุ่มตัวเลข 3 ตัว ซึ่งจาแนก
ตามแผนภูมิต่อไปนี้
XXX XXX
กลุ่มตัวเลข
กลุ่มตัวอักษร
ความหมายกลุ่มตัวอักษร
มศว หรือ SWU
คม หรือ CH
คณ หรือ MA
ฟส หรือ PY
วศก หรือ ME
วศฟ หรือ EE
วศย หรือ CvE
วศส หรือ EvE
วศอ หรือ InE

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในกลุ่มวิชาเคมีพ้ ืนฐาน
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
รายวิชาในกลุ่มวิชาฟิ สิกส์พ้ ืนฐาน
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธา
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ความหมายกลุ่มตัวเลข
เลขหลักร้ อย
เลขหลักสิบ
เลขหลักหน่วย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปี
กลุ่มวิชา
ลาดับวิชาในกลุ่มวิชานั้น

ความหมายเลขหลักสิบ
0
1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
กลุ่มวิชาด้ านนา้
กลุ่มวิชาด้ านนา้ เสีย
กลุ่มวิชาด้ านขยะมูลฝอย
กลุ่มวิชาด้ านอากาศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน้ า 24

5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้ อม
กลุ่มวิชาการด้ านสุขาภิบาล
กลุ่มวิชาด้ านของเสียอันตราย
กลุ่มวิชาด้ านสาธารณะสุขและอาชีวอนามัย
กลุ่มวิชาโครงงาน และสหกิจศึกษา

ความหมายของเลขรหัสการจัดชัวโมงเรี
่
ยน

X ( X- X- X)
ชัว่ โมงการศึกษาด้ วยตนเอง

นอกเวลา

ชัว่ โมงเรี ยนปฎิบตั ิ

ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
จานวนหน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน้ า 25

3.1.5 แผนการศึกษา
แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว 121
มศว141
มศว151
มศว xxx
คณ 114
ฟส 101
ฟส 181
วศฟ 170

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
ชีวิตในโลกดิจิทลั
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ปฎิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
21

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
มศว 111
มศว 122
มศว xxx
คม 103
คม 193
ฟส 102
ฟส 182
วศย 102
วศย 211

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
เคมีท่วั ไป
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
ปฎิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

หน้ า 26

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว xxx
วศ 201
วศก109
วศย 203
วศย 213
วศอ 222
วศส 201

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
เขียนแบบวิศวกรรม
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 2
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
วัสดุวิศวกรรม
เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
รวม

หน่วยกิต
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 161
วศ 202
วศย 214
วศย 241
วศย 261
วศย 262
วศส 202
วศส 203

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
ชลศาสตร์
วิศวกรรมสารวจ
ปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะและกระบวนการส าหรั บ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1
รวม

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

21

หน้ า 27

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มศว xxx
วศย 343
วศย 263
วศส 341
วศย 332
วศย 333
วศส 304

ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ปฏิบัติการชลศาสตร์
ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 2
วศส 361
การสุขาภิบาลอาคาร
วศส 331
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
รวม
* จานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-3-2)
1(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 261
วศส 321
วศส 371
วศส 351
วศส 362
วศส 311
วศส 322

ชื่อวิชา
พลเมืองวิวัฒน์
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วิศวกรรมของเสียอันตราย
ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
การออกแบบระบบท่อระบายเสียและการสูบนา้
การออกแบบงานประปา
การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

หน้ า 28

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศส 481
วศส 491
มศว xxx
วศส xxx/
วศยxxx
xxx xxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
1(0-3-2)
(วิชาเลือกกลุ่มวิชาศิลปะศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 3(2-2-5)
(กลุ่มวิชาเอกเลือก หมวดเฉพาะวิชา)
3(x-x-x)
(หมวดวิชาเลือกเสรี)
รวม

3(x-x-x)
13

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศส 492
xxx xxx
วศส xxx/
วศย xxx

ชื่อวิชา
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
(หมวดวิชาเลือกเสรี)
(กลุ่มวิชาเอกเลือก หมวดเฉพาะวิชา)
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน่วยกิต
3(0-9-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9

หน้ า 29

แผนสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว 121
มศว141
มศว151
มศว xxx
คณ 114
ฟส 101
ฟส 181
วศฟ 170

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
ชีวิตในโลกดิจิทลั
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ปฎิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
21

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
มศว 111
มศว 122
มศว xxx
คม 103
คม 193
ฟส 102
ฟส 182
วศย 102
วศย 211

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
เคมีท่วั ไป
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
ปฎิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

หน้ า 30

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว xxx
วศ 201
วศก109
วศย 203
วศย 213
วศอ 222
วศส 201

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
เขียนแบบวิศวกรรม
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 2
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
วัสดุวิศวกรรม
เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
รวม

หน่วยกิต
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 161
วศ 202
วศย 214
วศย 241
วศย 261
วศย 262
วศส 202
วศส 203

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
ชลศาสตร์
วิศวกรรมสารวจ
ปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะและกระบวนการส าหรั บ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1
รวม

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

21

หน้ า 31

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มศว xxx
วศย 343
วศย 263
วศส 341
วศย 332
วศย 333
วศส 304

ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ปฏิบัติการชลศาสตร์
ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 2
วศส 361
การสุขาภิบาลอาคาร
วศส 331
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
รวม
* จานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-3-2)
1(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 261
วศส 321
วศส 371
วศส 351
วศส 362
วศส 311
วศส 322

ชื่อวิชา
พลเมืองวิวัฒน์
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วิศวกรรมของเสียอันตราย
ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
การออกแบบระบบท่อระบายเสียและการสูบนา้
การออกแบบงานประปา
การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

หน้ า 32

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศส 481
มศว xxx
วศส xxx /
วศย xxx
xxx xxx
xxx xxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(วิชาเลือกกลุ่มวิชาศิลปะศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
(กลุ่มวิชาเอกเลือก หมวดเฉพาะวิชา)

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

(หมวดวิชาเลือกเสรี)
(หมวดวิชาเลือกเสรี)

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

รวม

16

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศส 494

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน่วยกิต
6(0-18-0)
6

หน้ า 33

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ ภาษาไทยเพื่ อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุป
ความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
มศว 121
SWU 121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication I
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟั งและการพูดภาษาอั งกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟังและการพูด โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 122
SWU 122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication II
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 123
SWU 123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication I
ศึ ก ษาหลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษโดยเน้ น การฟั ง และการพู ด ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการ
ออกเสียง ฝึ กปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้ง
ในและนอกห้ องเรียน
มศว 124
SWU 124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication II
ศึ ก ษาหลั ก การใช้ ภ าษาอัง กฤษโดยเน้ น การอ่ า นและการเขี ย นส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
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1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้ น
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
และแนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาความสาคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161
SWU 161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 261
SWU 261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน
ทัศน์ เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรั ฐธรรมนู ญ
ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมลด
ความเหลื่อมลา้ ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
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2. กลุ่มวิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึก ษาวิว ัฒ นาการและแนวคิด ของเทคโนโลยีด ิจ ิท ลั ที่ม ีผ ลกระทบต่อ สัง คมในด้ า น
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคม
และสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว 242
SWU 242

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์
สาหรั บ ผู้ บ ริ โภคและการคานวณภาษี คณิ ตศาสตร์ กับ ความงาม การวิ เคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การแปล
ความหมาย การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243
SWU 243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการ
วางแผนลงทุน
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
Science for Better Life and Environment
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ า
กับวิถีชีวิต โดยเน้ นการสร้ างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้ สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้ วิถีชีวิตในเชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม
มศว 244
SWU 244

มศว 245
SWU 245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนั กวิ ทยาศาสตร์ ท่ีมีบทบาทในเหตุการณ์สาคั ญของ
โลก ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นมิ ติ ท างสัง คม การสะท้ อ นคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีกบั บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
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มศว 246
SWU 246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Healthy Lifestyle
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและความสาคั ญของสุขภาพแบบองค์ รวม ปั จ จั ยสาคั ญ ที่มีผลต่ อ
สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุ ษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถี
ชีวิตเชิงสร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของอาหารและโภชนาการส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและ
การเก็บรั กษาอาหาร การเลื อกบริ โภคด้ วยปั ญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่ างง่ ายจากวั ตถุดิบที่
ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248
SWU 248

พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงาน
หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุ รักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่ วม การใช้ พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้
ด้ วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว 341
SWU 341

ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบ
บูรณาการสู่สาธารณชน
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มศว 252
SWU 252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรี ยศาสตร์ สุนทรี ยศาสตร์ ในเชิ งบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ อ งกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กบั บริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
มศว 253
SWU 253

สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้ สุนทรี ยสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด
และความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึ กปฏิบัติ
สุนทรียสนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254
SWU 254

ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255
SWU 255

ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนู ญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดีงาม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้ างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 256
SWU 256

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดย
การอ่านจากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว 257
SWU 257

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่ วม
สมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
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มศว 258
SWU 258

ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา
และเนื้อหา การเรี ยบเรี ยงความคิด การร่ างบทพูด การพั ฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพู ด
ประเภทต่างๆ
มศว 261
SWU 261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ ย วกั บ พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ า ที่ พ ลเมื อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมลด
ความเหลื่อมลา้ ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262
SWU 262

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูป
ทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
SWU 263

มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ
ของผู้ท่มี ีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 264
SWU 264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุ วัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจั ยด้ าน
โครงสร้ างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265
SWU 265

เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกา
ภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่ างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มใน
อนาคตและผลกระทบต่อ การดารงชีวิ ต ตลอดจนแนวทางการพั ฒนาอย่ างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
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มศว 266
SWU 266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
Sufficiency Economy
ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง และสภาพทั่ ว ไปของสั ง คมไทย แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การ
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267
SWU 267

หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ การพั ฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพั ฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268
SWU 268

การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปั จจุ บันโดย
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจากการวิจัย
ไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อตนเองและ
ผู้อ่นื มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื
มศว 352
SWU 352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สมั พันธ์กบั ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
SWU 353

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Logical Thinking and Ethics
ศึ ก ษากระบวนการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลบนพื้ นฐานความรู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เรี ย นรู้
ความสาคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริ ง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน้ า 40

คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด ารงชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุข ท่า มกลางพลวั ต ทางสัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม
มศว 354
SWU 354

ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation
ศึ ก ษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ป ระกอบ วิ ธีการพั ฒนาความคิดสร้ า งสรรค์แ ละนวั ต กรรม
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึ กปฏิบัติ
พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมเพื่ อชุ ม ชนและสิ่ง แวดล้ อม พร้ อ มทั้ง น าเสนอผลงานต่ อ
สาธารณชน
มศว 355
SWU 355

พุทธธรรม
3(3-0-6)
Buddhism
ศึ ก ษาภูมิปั ญ ญาและกระบวนการคิ ดจากพุ ทธธรรมที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การดารงชี วิ ต การ
พั ฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรั ชญา และศาสนา การวิเคราะห์และ
พัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356
SWU 356

จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
Social Psychology for Living
ศึ กษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้ นฐานทางชี ววิ ทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
มนุ ษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริ มพฤติกรรมเอื้อ
สังคมและการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357
SWU 357

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์
สาเหตุและการป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว 358
SWU 358

กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่ มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พัฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
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มศว 361
SWU 361

มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุ มชน กระบวนการมีส่วนร่ วม โดยการบูรณาการการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม
รวมทั้งเสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362
SWU 362

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับการดารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดย
การเรี ยนรู้ร่วมกับชุ มชน เพื่ อหาแนวทางสืบสานและพั ฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้ งประยุกต์ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว 363
SWU 363

สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
Ethical Careers for Community
ศึ กษาค้ นคว้ าและพั ฒนาสัมมาชี พ ชุ มชนที่ผูก พั นและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อ ม
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสานึก
ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ที่เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว 364
SWU 364

กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการ
เพื่อสังคมต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)
1. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
คณ 114
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
4(4-0-8)
MA 114
General Mathematics
คุณสมบัติของระบบจานวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกดั
ฉากและพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการ
ประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่กาหนด ลาดับและอนุกรม
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
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คม 103
CH 103

เคมีท่วั ไป
3(3-0-6)
General Chemistry
ศึ ก ษาพื้ นฐานของทฤษฎีอ ะตอมและโครงสร้ า งอะตอม ปริ มาณสัมพั น ธ์ สมบั ติแ ก๊ส
ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ
และแนวโน้ มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน
คม 193
CH 193

ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory
ฝึ กทักษะการใช้ อุปกรณ์พ้ ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ ทาการ
ทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุ ดเยือกแข็ง การ
จัดเรียงอนุภาคในของแข็ง สมดุ ลเคมี อินดิเคเตอร์ จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออน
บวกและไอออนลบ
ฟส 101
PY 101

ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
3(3-0-6)
Introductory Physics I
เวคเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ สนามโน้ มถ่วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่
แบบหมุ น กลศาสตร์ ของระบบอนุ ภาคและวั ตถุ แ ข็งเกร็ง การเคลื่ อ นที่แ บบสั่น สมบั ติของสสาร
กลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียง ความร้ อนและอุณหพลศาสตร์
ฟส 102
PY 102

ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
3(3-0-6)
Introductory Physics II
บุรพวิชา: ฟส 101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ าที่ข้ ึนกับเวลา ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์ แสง
ทฤษฎีสมั พัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ฟส 181
PY 181

ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
1(0-3-0)
Introductory Physics Laboratory I
ปฏิบัติการทางฟิ สิกส์ท่เี กี่ยวข้ องกับหลักการวัดพื้นฐาน ค่าความคลาดเคลื่อน และ
เลขนัยสาคัญ กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การ
เคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คลื่น และทัศนศาสตร์เบื้องต้ น
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ฟส 182
PY 182

ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
1(0-3-0)
Introductory Physics Laboratory II
ปฏิบัติการทางฟิ สิกส์ท่ีเกี่ยวข้ องกับหลั กการและการใช้ งานเครื่ องมือวั ดทางไฟฟ้ า
เบื้ องต้ น ปรากฏการณ์ ท างไฟฟ้ าและแม่ เ หล็ก วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้
วศย 102
CvE 102

แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
3(3-0-6)
Calculus for Civil and Environmental Engineering I
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริ ภูมิสามมิติ และเวคเตอร์ ฟั งก์ชันค่าเวคเตอร์
อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้ น สถิติและความน่าจะเป็ นสาหรับวิศวกรรม
โยธาเบื้องต้ น
วศย 203
CvE 203

แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 2
3(3-0-6)
Calculus for Civil and Enviranmental Engineering II
บุรพวิชา: วศย 102 แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิตของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้ น และ
การกาจัดแบบเกาส์ อิสระเชิงเส้ น และปริภูมิเวคเตอร์ ดีเทอร์มิแนนต์ และกฎของคราเมอร์ เมทริกซ์
ผกผัน และการกากัดแบบเกาส์-จอร์แดน ค่าเจาะจง และเวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ต้ังฉาก และวิธีการ
แนวทแยง
2. กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศ 201
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
EG 201
English for Specific Purposes I
ศัพท์เฉพาะทางสาขาวิศวกรรมการแยกแยะหน้ าที่ของคาศัพท์ ฝึ กทักษะการออกเสียงคา
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้ อง ข้ อผิดพลาดในการใช้ ภาษาอังกฤษที่พบได้ บ่อยทั้งการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน
วศ 202
EG 202

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
3(3-0-6)
English for Specific Purposes II
บุรพวิชา : วศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
การเลือกใช้ คาที่เหมาะสมกับบริบท บทสนทนาที่พบในงานวิศวกรรม เรียนรู้การสนทนา
การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม
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วศก 109
ME 109

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
ทักษะการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร
และตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิ ก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิ กและการเขียน
ภาพสามมิติ การกาหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองช่วยและแผ่นคลี่ การเขียนภาพ
ร่าง เกลียว สลักเกลียวและแป้ นเกลียว สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการ
ประกอบชิ้นส่วน การเขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้ น
วศฟ 170
EE 170

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
Computer Programming
แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้ ในปั จจุ บัน
ฝึ กปฏิบัติสาหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วศย 211
CvE 211

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
พื้ นฐานวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ การหาแรงลัพธ์ หลักการ
สมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุ ภาคและวัตถุแข็งเกร็ง โครงสร้ าง ศูนย์กลางมวลและเซ็นทรอยด์
โมเมนต์ความเฉื่อย แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ของไหล ความเสียดทาน หลักของงานเสมือน และ
เสถียรภาพพลศาสตร์เบื้องต้ น
วศย 213
CvE 213

ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials I
ศึ ก ษาแรง หน่ ว ยแรง กลสมบั ติ ข องวั ส ดุ ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งหน่ ว ยแรงและ
ความเครียด โมเมนต์บิดบิด แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงในคาน และการโก่งตัว
ของคาน
วศย 214
CvE 214

ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials II
บุรพวิชา : วศย 213 (ความแข็งแรงของวัสดุ 1)
คานแบบอิทดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต หน่วยแรงและความเครียดรวม วงกลมของมอร์
คานประกอบ การโก่งเดาะของเสา ทฤษฎีของการวิบัติ
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วศอ 222
InE 222

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการนาไปใช้ งาน
ของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้ วย โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมโพสิต คุณสมบัติ
ทางกลของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ
วศย 241
CvE 241

ชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ ของไหล แรงกระทาต่อวัตถุในของเหลว แรง
ลอยตัวและสมดุล สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ ของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหล
แบบราบเรียบและปั่นป่ วน การไหลแบบต่างๆ การไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้ านทานการไหล
ทฤษฎีพลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลในทางนา้ เปิ ด การวัดการไหล การวิเคราะห์
มิติและแบบจาลอง เครื่องสูบนา้ และกังหันนา้
วศย 343
CvE 343

ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-0)
Hydraulic Laboratory
บุรพวิชา : วศย 241 ชลศาสตร์
ปฏิบัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการ
ไหล ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสูญเสียพลังงาน การ
ไหลในทางนา้ เปิ ด การไหลคงที่และไม่คงที่ และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เครื่องสูบนา้
วศย 332
CvE 332

ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Soil Mechanics
การกาเนิดดิน การจาแนกดินและคุณสมบัติตามดัชนีต่างๆ การบดอัด การซึมนา้ ของ
ดินและปัญหาการไหลซึม หน่วยแรงประสิทธิผลหลักของมวลดิน การกระจายของหน่วยแรง การยุบตัว
ของดิน กาลังเฉือนของดิน ทฤษฎีของแรงดันดิน เสถียรภาพของความลาด กาลังแบกทาน
วศย 333
CvE 333

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-0)
Soil Mechanics Laboratory
ปฏิบัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดินทางฟิ สิกส์และทาง
วิศวกรรม การเจาะสารวจดิน การเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบ
คุณสมบัติดินในห้ องปฏิบัติการ พิกัดอัตเตอร์เบิร์ก พิกัดการหดตัว พิกัดเหลว ความถ่วงจาเพาะของ
เม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน การจาแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน อัตราส่วนซีบีอาร์ ความ
หนาแน่นของดินในสนาม ความซึมนา้ ของดิน กาลังรับแรงเฉือนตรง กาลังรับแรงอัดแบบไม่โอบรัด
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กาลังรั บแรงอัดแบบโอบรัดสามแกน การทรุดตัวของดิน ฝึ กปฏิบัติการทดลองไม่น้อยกว่า 12 การ
ทดลอง
วศย 261
วิศวกรรมสารวจ
3(3-0-6)
CvE 261
Surveying
หลักการในงานสารวจ และเครื่องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ การทาระดับ หลัการและ
การประยุกต์ใช้ กล้ องวัดมุม การวัดระยะ การหาทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในการสารวจ ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ การคานวณ และปรับแก้ ข้อมูล การสารวจด้ วยโครงข่ายสามเหลี่ยม การหามุมอซิ
มุท การหาพิ กัดจากการทาวงรอบ การสารวจงานระดับ งานเก็บรายละเอียดเพื่ อการเขียนแผนที่ภูมิ
ประเทศ การวางผังงานสิ่งก่อสร้ าง การวางแนวทางโค้ งราบ-ดิ่ง การพิมพ์แผนที่
วศย 262
CvE 262

ปฏิบัติการสารวจ
1(0-3-0)
Surveying Field Work
ปฏิบัติการวัดระยะด้ วยเครื่ องมือชนิดต่าง ๆ การใช้ เข็มทิศ การทาระดับ เส้ นชั้น
ความสูง การวัดมุ มด้ วยกล้ องสารวจ การทาแผนที่ตามวิชา วศย 261 การฝึ กปฏิบัติงานสนาม การ
ทางานแผนที่โครงข่าย การทาแผนที่ภมู ิประเทศ การสารวจเส้ นทาง
วศย 263
CvE 263

ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
1(0-6-0)
Surveying Camp
บุรพวิชา : วศย 261 วิศวกรรมสารวจ และ วศย 262 ปฏิบัติการสารวจ
การฝึ กงานภาคสนาม การทาระดับ การประยุกต์ใช้ กล้ องวัดมุม การวัดระยะ การหา
ทิศทาง หาความคลาดเคลื่อนในการสารวจ หาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คานวณ และปรับแก้
ข้ อมูล สารวจด้ วยโครงข่ายสามเหลี่ยม หามุมอซิมุท หาพิกดั จากการทาวงรอบ สารวจงานระดับ งาน
เก็บรายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภมู ิประเทศ การพิมพ์แผนที่ ใช้ เวลาทางานรวมกันไม่น้อยกว่ า
80 ชั่วโมง
วศส 201
EvE 201

เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
4(3-3-7)
Chemistry for Environmental Engineering
บุรพวิชา : คม 103 เคมีท่วั ไป
ลักษณะทางเคมีและกายภาพของนา้ นา้ เสีย ขยะอากาศและสารพิษ การพิจารณา
โดยทั่วไปและวิธีวิเคราะห์ การนาข้ อมูลไปใช้ ในภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม การใช้ เครื่องมือ
ในการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ การเก็บรักษาตัวอย่างนา้
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วศส 202
EvE 202

ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3(2-3-4)
Biology for Environmental Engineering
เซลล์และโครงสร้ างของเซลล์ วิธีการเก็บตัวอย่างนา้ และนา้ เสีย และการวิเคราะห์หา
ตัวแปรทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา การฆ่าเชื้อโรค ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์และ
สิ่งแวดล้ อมในระบบนิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศ ห่ วงโซ่ อาหาร และการตรวจวัดจุ ลินทรีย์
และสิ่ ง มี ชี วิ ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ นดรรชนี ใ นการวั ด การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การย่ อ ยสลาย
สารอินทรีย์ทางชีววิทยา การจาแนกจุลินทรีย์ในกระบวน การบาบัดนา้ เสียแบบต่าง ๆ เช่น ระบบบ่อ
ระบบตะกอนเร่งระบบหมักไร้ อากาศ
วศส 203

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้ อม 1
EvE 203
Unit Operations and Process for Environmental Engineering I
บุรพวิชา : วศส 201 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้ หน่วยปฏิบัติการ
ทางกายภาพและเคมีในการปรับปรุงคุณภาพนา้ และบาบัดนา้ เสีย การกวนผสม การตกตะกอน การ
ลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุลย์ การเติมอากาศ การถ่ายเทมวล การแลกเปลี่ยนอิออน การดูด
ซับ การตกตะกอนด้ วยสารเคมี การฆ่าเชื้อโรค
วศส 304

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้ อม 2
EvE 304
Unit Operations and Process for Environmental Engineering II
บุรพวิชา : วศส 202 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้ หน่วยปฏิบัติการ
ทางชี วภาพในการบ าบั ดน้า เสีย กระบวนการบาบั ดน้า เสียทางชี วภาพแบบต่ าง ๆ ใช้ อากาศแบบ
ตะกอนแขวนลอย กระบวนการบาบัดใช้ อากาศแบบตะกอนยึดเกาะ กระบวนการบาบัดไม่ใช้ อากาศ
แบบตะกอนแขวนลอย กระบวนการบาบัดไม่ใช้ อากาศแบบตะกอนยึดเกาะ การกาจัดธาตุอาหารด้ าน
ชีววิทยา กระบวนการบาบัดประเภทบ่อ ระบบบาบัดและกาจัดสลัดจ์ ระบบบาบัดโดยธรรมชาติ
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วศส 311
การออกแบบงานประปา
3(2-2-5)
EvE 311
Water Work Design
บุรพวิชา : วศส 203 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการ
สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1
ความสาคัญของนา้ ธรรมชาติและแหล่งนา้ วิกฤตการณ์นา้ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
ความต้ องการและความจาเป็ นในการใช้ นา้ แหล่งนา้ ดิบ คุณภาพและมาตรฐานนา้ ผิวดินและนา้ ใต้ ดิน
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กระบวนการบาบัดนา้ และหลักเกณฑ์ท่วั ไปในการเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ การออกแบบถัง
ผสม ระบบเติมอากาศ ระบบปรับพีเอชและกาจัดความกระด้ าง ระบบตะกอน การตกตะกอน ถังกรอง
และระบบฆ่าเชื้อโรคด้ วยคลอรีน
วศส 321
EvE 321

ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3(1-6-2)
Environmental Engineering Laboratory
บุรพวิชา : วศส 201 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
ศึกษากระบวนการตกตะกอน การตกตะกอนด้ วยสารเคมี การฆ่าเชื้อโรคด้ วย
คลอรีน และกระบวนการบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพบางประเภท โดยการวิเคราะห์ทดลองใน
ห้ องปฏิบัติการ
วศส 322
EvE 322

การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
3(2-2-5)
Wastewater Engineering Design
บุรพวิชา : วศส 203 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการ
สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1 และ วศส 304 หน่วยปฏิบัติการ
เฉพาะและกระบวนการสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 2
ลักษณะของน้าเสีย มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้ง ลักษณะของน้าเสียจากแหล่ งต่า ง ๆ
หลักเกณฑ์ในการเลื อกระบบบาบั ดน้า เสีย การออกแบบระบบแยกด้ วยตะแกรง การออกแบบถัง
ตกตะกอน และระบบเติมอากาศ การออกแบบระบบบาบัดน้าเสียแบบเลี้ยงตะกอนจุ ลินทรีย์ และ
ระบบบ่ อเติมอากาศการออกแบบระบบบาบัดน้าเสียแบบถังกรองชีวภาพ ระบบบ่ อผึ่ง ระบบแผ่น
สัมผัสชีวภาพและระบบบาบัดนา้ เสียอื่น ๆ
วศส 331
EvE 331

วิศวกรรมขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
Solid Waste Engineering
การระบุแหล่งกาเนิด องค์ประกอบและสมบัติของมูลฝอย การ ประมาณปริมาณมูล
ฝอย ระบบรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย เทคโนโลยีในการ แยกมูลฝอยและในการกาจัดมูลฝอย การ
ออกแบบตามแนวคิดสาหรับระบบ การเผา ระบบหมักทาปุ๋ ย และการฝังกลบแบบถูกหลักสุ ขาภิบาล
การ หมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ ประโยชน์ การวางแผนในการจัดการมูลฝอย
วศส 341
EvE 341

มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-6)
Air Pollution and Control
ประเภทและแหล่งกาเนิดของสารมลพิษในอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม การประยุก ต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อนาไปใช้ ทานายการแพร่ กระจาย
และการเคลื่อนย้ ายของมลพิษในบรรยากาศ การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก ปฏิกิริยา
เคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟี ย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก การปล่อยสารมลพิษจากแหล่ง
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อยู่กบั ที่และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองและก๊าซมลพิษ การจัดการ
คุณภาพอากาศในอาคาร การตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
วศส 351
EvE 351

ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
3(3-0-6)
Environmental Systems and Management
ปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมและจรรยาบรรณวิศวกร องค์กร กฎหมายและข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการ สิ่งแวดล้ อม ข้ อบ่ งชี้และดัชนี การบังคับใช้ และการณ์ลักษณะทาง เศรษฐกิจ
ของการควบคุมสิ่งแวดล้ อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม การตรวจติดตาม การ วิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจในการป้ องกันปั ญหาสิ่งแวดล้ อม การประเมินความเสี่ยงด้ าน สิ่งแวดล้ อม การวิเคราะห์วัฏ
จักรชีวิต กรณีศึกษา
วศส 361
EvE 361

การสุขาภิบาลอาคาร
3(2-2-5)
Building Sanitation
บุรพวิชา : วศย 241 ชลศาสตร์
หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้ อกาหนด การออกแบบระบบนา้ ประปา
(นา้ ร้ อนและนา้ เย็น) ระบบท่อระบายนา้ โสโครก ดิน ของเสียและช่องลมระบายอากาศ ระบบป้ องกัน
อัคคีภัย การระบายนา้ ณ แหล่งที่ต้งั ระบบบาบัดนา้ เสียและการจัดการขยะสาหรับอาคาร มโนทัศน์ใน
การออกแบบและทางเลื อ กเพื่ อ เพิ่ ม ความยั่ ง ยื น แนวคิ ด เชิ ง บู ร ณาการด้ า นวั ส ดุ ท่ี เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อมและประหยัดพลังงาน
วศส 362
EvE 362

การออกแบบระบบท่อระบายเสียและการสูบนา้
3(2-2-5)
Design of Sewerage and Pumping System
การออกแบบชลศาสตร์ ในระบบท่อระบายน้า เสีย การประมาณปริ มาณน้า ในการ
ออกแบบ การออกแบบระบบรวบรวมนา้ เสีย และระบายนา้ ฝน ส่วนประกอบของระบบระบายนา้ การ
ออกแบบระบบสูบนา้ เสีย
วศส 371
EvE 371

วิศวกรรมของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Engineering
ชนิ ด และลั ก ษณะเฉพาะของของเสีย อัน ตราย การเก็บ รั ก ษาและการขนส่ ง การ
ตอบสนองฉุ ก เฉิ น กฎหมายและข้ อ บั ง คับ พิ ษวิ ทยาและการประเมิ น ความเสี่ย งเชิ งปริ มาณ การ
ออกแบบและควบคุมระบบบาบัดทางกายภาพและเคมี การปรับเสถียรและการทาก้ อนแข็ง การเผา
เป็ นเถ้ า การกาจัดด้ วยการฝังกลบ การจัดการของเสียปนเปื้ อนสารกัมมันตรังสี และ ปฏิบัติการการ
สกัดกาก กฎของดาร์ซี การประเมินทิศทางการไหลของนา้ ใต้ ดิ น และการนาพา ของสารปนเปื้ อนใต้
ดิน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน้ า 50

วศส 481
EvE 481

การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Management
การเกิดอุ บั ติเหตุแ ละอัน ตรายในอุต สาหกรรม ทฤษฎี การวิ เคราะห์ สาเหตุ ข อง
อุบัติเหตุ การป้ องกันการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม หลักการบริหารความปลอดภัย มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม การบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผน การ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
วศส 491
EvE 491

การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
1(0-3-0)
Environmental Engineering Project Preparation
การศึ กษาเกี่ยวกับโครงงานวิ ศวกรรมสิ่งแวดล้ อม การตรวจเอกสาร การทดสอบ
เบื้องต้ น การน าเสนอข้ อเสนอ โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศส 492
EvE 492

โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3(0-9-0)
Environmental Engineering Project
โครงงาน/ปฏิบัติการที่น่าสนใจในด้ านต่างๆ ของแขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ซึ่ง
โครงร่างต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์ และดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา
วศส 493
EvE 493

เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-0)
Preperation of Co-operative Education
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึ กษา
ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือก
สถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ ืนฐานที่จาเป็ นสาหรับ
การไปปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
เขียนรายงานและการนาเสนอโครงการหรือผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการสร้ างความ
มั่นใจในตนเอง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไขระหว่างการปฏิบัติงาน
วศส 494
EvE 494

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Co-operative Education
การฝึ กงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยมีระยะเวลาการฝึ กงานไม่น้อยกว่า 15
สัป ดาห์ เพื่ อ พั ฒนาทัก ษะวิ ชาชี พ ในงานทางด้ า นวิ ศ วกรรมสิ่งแวดล้ อม นิ สิตสามารถวิ เคราะห์ แ ละ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พร้ อมทั้งสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรได้ และ
เมื่อสิ้นสุดการฝึ กงานนิสิตต้ องส่งรายงาน และนาเสนอข้ อมูล โดยมีการวิเคราะห์ความรู้ท่ไี ด้ รับระหว่าง
การฝึ กงาน ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งจากภาควิชา
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4. กลุ่มวิชาเอกเลือก
4.1 กลุ่มวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
วศส 422
การฟื้ นฟูดินและนา้ ใต้ ดิน
3(3-0-6)
EvE 422
Soil and Groundwater Remediation
ลั ก ษณะเฉพาะและคุ ณ สมบั ติของดิน และน้า ใต้ ดิน จุ ลิน ทรี ย์ในดิน แหล่ งกาเนิ ด
มลพิ ษในดินและนา้ ใต้ ดิน กฏหมายและข้ อบั งคับเกี่ยวกับการปนเปื้ อนในดินและนา้ ใต้ ดิน การเข้ า
ตรวจสอบพื้นที่ปนเปื้ อน การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง การฟื้ นฟูดินแบบในสถานที่และการ
นาดินออกไปฟื้ นฟูนอกสถานที่ กรณีศึกษา
วศส 423
EvE 423

การบาบัดนา้ เสียขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Wastewater Treatment
บุรพวิชา : วศส 322 การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
หลั ก ในการบ าบั ด น้า เสีย ขั้ น สู ง การก าจั ด ไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส การก าจั ด
สารประกอบที่มีพิษ ระบบการบาบัดทางธรรมชาติ
วศส 424
EvE 424

การออกแบบระบบการนาของเสียกลับมาใช้ ใหม่
3(2-2-5)
Waste Recycling System Design
หลั ก ทางกลศาสตร์ ข องไหลและอุ ณ หพลศาสตร์ หลั ก 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) แนวความคิดและเกณฑ์การนาของเสียกลับมาใช้ ใหม่ ประโยชน์ของการนากลับมาใช้ ใหม่
การออกแบบระบบการนาของเสียกลับมาใช้ ใหม่ กรณีศึกษา
วศส 425
EvE 425

ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Environmental Engineering Practices
เรี ยนรู้ เทคนิ ค เทคโนโลยีใ หม่ ๆ และฝึ กการใช้ เครื่ องมือ เครื่ องวั ด และเครื่ อ ง
วิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม เพื่อสามารถนาไปใช้ ในการตรวจสอบและ
วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ ได้ ทั้ ง ในที่ (In Situ) และใน
ห้ อ งปฏิบั ติ ก าร (Laboratory) ตลอดจนเรี ย นรู้ ท ฤษฎี ท างสถิ ติ วิ ศ วกรรมเพื่ อ น ามาใช้ ใ นงานทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศส 432
EvE 432

การออกแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
3(2-2-5)
Sanitary Landfill Design
บุรพวิชา : วศส 231 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกสุขลักษณะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ที่มี
ระบบป้ องกันซึมของนา้ ชะขยะ มีระบบรวบรวมและบาบัดนา้ ชะขยะ มีระบบระบายก๊าซ รวมถึงความ
เสถียรของคันดิน
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วศส 452
EvE 452

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
แนวทางในการประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ทางสั ง คมและทางสุ ข ภาพ
ขั้นตอน ในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม ทางสังคมและทางสุขภาพ มาตรการใน
การลดผลกระทบและการติดตามตรวจวัด กรณีศึกษา
วศส 453
EvE 453

การป้ องกันมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Prevention
กฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับของเสียอุตสาหกรรม แนวทางในการลดปริมาณของ
เสียให้ เหลือน้ อยที่สุด การนาของเสียกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่และการใช้ ซา้ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สะอาด การวิเคราะห์วงจรชีวิตของวัสดุ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการป้ องกัน
มลพิษ
วศส 454
EvE 454

มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
3(3-0-6)
Industrial Pollution and Safety
กระบวนการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมหลั ก และลั ก ษณะเฉพาะของมลพิ ษ ทาง
อุตสาหกรรม คุณภาพอากาศและนา้ ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง หลักเกณฑ์ใน
การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางนา้ และอากาศ การจัดการสารพิษและของเสียอันตราย ความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา
วศส 455
EvE 455

การจัดการคุณภาพนา้
3(3-0-6)
Water Quality Management
ผลของการระบายนา้ เสียต่อระบบนิเวศวิทยาทางนา้ และคุณภาพนา้ ความสัมพั นธ์
ระหว่างคุณภาพแหล่งนา้ กับการใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน การทานายทิศทางการแพร่ ของมลสารโดย อาศัย
แบบจ าลองคณิ ตศาสตร์ แนวคิดในการวางแผนควบคุ มและจั ดการคุ ณ ภาพน้า การ วางแผนการ
จัดการคุณภาพน้ าโดยอาศัยวิธหี าค่าเหมาะที่สดุ
วศส 482
EvE 482

วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Environmental Health Engineering
หลักวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้ อม ชุ มชนและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้ อมในที่ทางาน
มาตรฐานและความต้ อ งการทางด้ า นสุขภาพสิ่งแวดล้ อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การ
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประยุกต์ใช้ หลักวิศวกรรมในการป้ องกันสุขภาพสิ่งแวดล้ อม ความ
ปลอดภัยและการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
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วศส 483
EvE 483

กฎหมายสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Environmental Law
กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้ อม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พระราช
กฤษฎีกาและระเบียบข้ อบังคับทางสิ่งแวดล้ อม พ.ร.บ.สาธารณสุข การดาเนินการและการบังคับใช้
กฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระเบียบข้ อบังคับ
วศส 484
EvE 484

วิศวกรรมป้ องกันอัคคีภัย
3(3-0-6)
Fire Protection Engineering
ศึกษาความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับอัคคีภัย สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคและ
วิธีใช้ ในการควบคุมป้ องกันอัคคีภัย วิธีการซ้ อมหนีไฟ การเขียนแผนป้ องกันอัคคีภัย ระบบแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้ าฉุกเฉิน ป้ ายสัญลักษณ์การป้ องกันอัคคีภัย การออกแบบระบบป้ องกันอัคคีภัย
ประเภทต่างๆ
วศส 485
EvE 485

การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
Noise and Vibration Control
หลั ก ของคลื่ น เสี ย ง การใช้ เครื่ อ งมื อ การวั ด ผลกระทบของเสี ย งและความ
สั่นสะเทือนต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม กฏหมายและระเบียบข้ อบังคับ การใช้ วัสดุซับเสียง
และกาแพงกันเสียงและความสั่นสะเทือน
วศส 486
EvE 486

การสร้ างแบบจาลองสิ่งแวดล้ อม
3(2-2-5)
Environmental Modeling
ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของมลพิษ ระบบการผสมอย่างทั่วถึง ระบบท่อไหล ระบบ
กระกระจายการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในแนวนอน ปฏิกิริยาจลนศาสตร์ แบบจาลองสมดุลทางเคมี
สมการสมดุลมวลของระบบท่อไหล สมการสตรีทเตอร์เฟลส์ ออกซิเจนละลายในแม่นา้ ใหญ่และปาก
แม่นา้ ปรากฏการณ์ยูโทรฟิ เคชั่นของทะเลสาบ สารเคมีอนิ ทรีย์มีพิษในแหล่งนา้ ต่างๆ การปนเปื้ อนใน
นา้ ใต้ ดิน การสะสมในชั้นบรรยากาศและวิชาชีวธรณีเคมี แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการไหลเวียนทั่วไป
วศส 487
EvE 487

สิ่งแวดล้ อมและพลังงาน
3(3-0-6)
Environment and Energy
แหล่งพลังงานและการใช้ ประโยชน์ พลังงานฟอสซิล ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากการ
ทาเหมืองและจากกระบวนการเชื้อเพลิง มลภาวะทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจกและปรากฏการณ์โลก
ร้ อนที่เกิดจากการใช้ เชื้อเพลิง การอนุ รักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การใช้ ประโยชน์
จากพลังงานนา้ และผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและการบรรเทาผลกระทบนั้น ทางเลือกในการใช้ เชื้อเพลิง
ชนิดอื่นที่ไม่ใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิล นั่นคือพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
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วศส 488
EvE 488

การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3(2-3-4)
Computer Application in Environmental Engineering
บุรพวิชา : วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์คานวณงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม การ
ประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมการประปา การไหลในท่อและระบบการจ่าย
นา้ การวิเคราะห์ปัญหาทางอุ ทกวิทยา การวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ในระบบบาบัดนา้ และนา้ เสีย การ
ออกแบบระบบบาบัดนา้ และนา้ เสีย แบบจาลองการจัดการนา้ การใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุ มและ
จัดการมลภาวะทางอากาศ
วศส 489
EvE 489

การจัดการงานก่อสร้ างสาหรับงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Construction Management for Environmental Engineering
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างสาหรับกระบวนการหน่วยทางสิ่งแวดล้ อม หลักการของการ
จั ด การ องค์ ก รการก่ อ สร้ า ง ข้ อ ตกลงและการประมู ล เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม และการวางแผน
การศึกษาความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด กฎหมายการก่ อสร้ าง ระเบียบข้ อบังคับ และ
มาตรฐานการแพร่และการปล่อย ความปลอดภัยในการก่อสร้ าง บัญชีและการเงินในการก่อสร้ าง การ
ก่อสร้ างและข้ อพิพาทต่างๆ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ การเริ่มเดินระบบและการทดสอบการใช้
งานของระบบ
วศส 495
EvE 495

หัวข้ อศึกษาขั้นสูงด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Advanced Topics in Environmental Engineering
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ ที่น่ า สนใจในปั จ จุ บั น และการพั ฒ นาใหม่ ๆ ในวงการวิ ศ วกรรม

สิ่งแวดล้ อม
4.2 กลุ่มวิศวกรรมโครงสร้าง
วศย 212
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
CvE 212
Applied Mathematics for Civil Engineers
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารประมาณเบื้ องต้ น ผลเฉลยของสมการพี ช คณิ ต และสมการอดิศั ย
สมการเอกพันธุ์ สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เอกพันธุ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและสูงกว่า สมการ
เชิงอนุ พันธ์เชิงเส้ น การแปลงลาปลาซและการประยุ กต์ ระบบของสมการเชิงอนุ พันธ์เชิงเส้ น ผลเฉลย
แบบอนุ กรม ผลเฉลยเชิงตัวเลข อนุ กรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ และการประยุกต์บางอย่างในระบบ
วิศวกรรมโยธา
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วศย 215
CvE 215

วิเคราะห์โครงสร้ าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
บุรพวิชา : วศย 213 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
ศึกษาทฤษฎีโครงสร้ าง แรงชนิดต่าง ๆ ที่กระทาและเกิดขึ้นในโครงสร้ าง คาน โครงข้ อ
หมุน โครงข้ อแข็ง การวิเคราะห์ด้วยวิธกี ราฟิ ก การวิเคราะห์โครงสร้ างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต การวิเคราะห์
โครงข้ อหมุน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโครงสร้ าง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ าง การเสียรูปของโครงสร้ าง วิธีโมเมนต์พ้ ืนที่ คานเสมือน งานเสมือน และทฤษฎีพลังงาน เส้ น
อิทธิพลของโครงสร้ างดีเทอร์มิเนท
วศย 316
CvE 316

การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
บุรพวิชา : วศย 215 วิเคราะห์โครงสร้ าง 1
โครงสร้ างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต ดีกรีของอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์การโก่งตัวของ
โครงสร้ างแบบอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การเสียรูปสอดคล้ อง มุมหมุนและการโก่งตัว และ
กระจายโมเมนต์ เส้ นอิทธิพลของโครงสร้ างแบบอินดีเทอร์มิเนท วิธีเสาอุปมาน การวิเคราะห์โครงสร้ าง
ด้ วยวิธปี ระมาณ การวิเคราะห์ด้วยวิธพี ลาสติก การวิเคราะห์โครงสร้ างโดยเมทริกซ์เบื้องต้ น
4.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
วศย 231
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
2(2-0-4)
CvE 231
Engineering Geology
ศึกษาแร่และหิน หินอัคนี และสภาพธรณีวิทยาของหินอัคนี หินชั้น หินแปร การลาดับ
ชั้นหินเบื้องต้ น และระยะเวลาทางธรณี ธรณีกายภาพ แผนที่ธรณีวิทยา การสารวจสภาพธรณีวิทยาของ
แหล่งวัสดุก่อสร้ าง สภาพธรณีวิทยาของบริเวณสันเขื่อน และอ่างเก็บนา้ สภาพธรณีวิทยาของเส้ นทาง
คมนาคม ปฏิบัติการแร่และหิน ปฏิบัติการโครงสร้ าง ธรณีวิทยา ปฏิบัติการแปลแผนที่ธรณีวิทยา เพื่อ
ประยุกต์ในงานก่อสร้ างต่าง ๆ และงานชลประทาน/เกษตร สภาพอุทกธรณีวิทยาเบื้องต้ น
วศย 433
CvE 433

ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Soil Mechanics
บุรพวิชา : วศย 333 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
คุณสมบัติของดิน สภาวะยืดหยุ่นและพลาสติกของดิน หน่วยแรงต่างๆในดิน การอัดตัว
คายนา้ กาลังเฉือนของดิน การประยุกต์ทฤษฎีป ฐพีกลศาสตร์ สาหรับงานฐานรากตื้น และฐานรากลึก
ประยุกต์ทฤษฎีแรงดันดินทางข้ างและกาแพงกันดิน การประยุกต์ทฤษฎีการซึมได้ และการไหล การ
ประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ ปัญหาทางปฐพีกลศษสตร์
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วศย 436
CvE 436

วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-6)
Foundation Engineering
บุรพวิชา : วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์
การสารวจผิวดิน ก าลั งแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่ แ ละฐานราก
เสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของแรงดันดินทางข้ างและโครงสร้ างกันดิน กาแพงเข็มพืด การ
ปรับปรุงสภาพดิน การออกแบบฐานรากแพและฐานรากจมบ่อเบื้องต้ น การเปิ ดหน้ าดินและการคา้ ยัน
เบื้องต้ น ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตลิ่ง ทานบ การออกแบบเขื่อน ฝึ กปฏิบัติการออกแบบฐาน
ราก
4.4 กลุ่มวิศวกรรมทรัพยากรน้ า
วศย 341
อุทกวิทยา
3(3-0-6)
CvE 341
Hydrology
บุรพวิชา : วศย 241 ชลศาสตร์
วัฎจักรของน้า การวัดข้ อมูลอุตุนิยมวิทยา การรวบรวมตรวจสอบข้ อมูลทางด้ านอุทก
วิทยา นา้ ฝนและการวิเคราะห์นา้ ฝน การเก็บกักนา้ การระเหย การคายนา้ การซึมลงดิน การวัดนา้ ท่า
การไฮโดรกราฟนา้ ท่า การวิเคราะห์ไฮโดรกราฟ นา้ ท่วม นา้ หลาก การไหลเข้ า-ออกอ่างเก็บนา้ นา้ ใต้ ดิน
เบื้องต้ น ตะกอนในลานา้ การประเมินปริมาณตะกอน การประยุกต์ใช้ ในงานวิศวกรรมโยธา
วศย 342
CvE 342

วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
บุรพวิชา : วศย 241 กลศาสตร์ของไหล
การประยุกต์ของกลศาสตร์ของไหล การไหลแบบต่าง ๆ การออกแบบระบบท่อ ความดัน
นา้ กระตุกเครื่องสูบนา้ และกังหัน หลักการไหลในทางนา้ เปิ ด ความต้ านทานการไหล ตะกอนท้ องนา้ และ
ตะกอนแขวนลอย การออกแบบคลองส่งนา้ การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์ชนิดต่างๆ เขื่อ น อ่างเก็บ
นา้ ทางนา้ ล้ น ระบบส่งและระบายนา้ แบบจาลองชลศาสตร์
4.5 กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ
วศย 453
การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้ าง
3(3-0-6)
CvE 453
Construction Engineering Management
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการส่งมอบโครงการ ผังบริหารโครงการ การวางผังโครงการ
การวางแผนโครงการ การก่อสร้ างยุคใหม่ เทคโนโลยีการก่อสร้ าง เครื่องมือในการก่อสร้ าง วิธีเส้ นทาง
วิกฤติ (CPM) การบริ หารทรัพยากรของโครงการ การตรวจวัดความก้ าวหน้ า ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้ าง ระบบคุณภาพ
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วศย 455
CvE 455

การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง
3(3-0-6)
Construction Safety Management
บุรพวิชา : วศย 453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้ าง
ความปลอดภั ย ในงานก่อ สร้ า ง สาเหตุแ ละวิ ธีป้ องกัน อุ บั ติ เ หตุ สถิติความปลอดภั ย
หลั ก การจั ดการความปลอดภั ย กฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย จิ ตวิ ทยาความปลอดภัยเบื้ องต้ น
วิศวกรรมความปลอดภัยในก่อสร้ าง การประกันภัยในการก่อสร้ าง
4.6 กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ
วศย 464
โฟโตแกรมเมตรี
3(3-0-6)
CvE 464
Photogrammetry
บุรพวิชา : วศย 261 วิศวกรรมสารวจ
หลักการพื้นฐานในงานภาพถ่ายทางอากาศ กล้ องและการถ่ายภาพ การวางแผนการบิน
เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การปรับภาพถ่ายเข้ าหากัน การปรับแก้ ภาพถ่ายทาง
อากาศ การสร้ างภาพฉายออ์โธกราฟฟิ ค การพิมพ์ภาพสเตอริโอ
วศย 466
CvE 466

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-4)
Geographic Information System in Civil Engineering
บุรพวิชา : วศย 261 วิศวกรรมสารวจ
การใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้ อมูลภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจทาง
วิศวกรรมโยธา และการนาเสนอผลในรูปแบบของรายงานและแผนที่อย่างสมบูรณ์
4.7 กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง
วศย 371
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
CvE 371
Highway Engineering
บุรพวิชา : วศย 261
ประวั ติ ค วามเป็ นมาของถนน วิ วั ฒ นาการทางหลวงในประเทศ การแบ่ ง ชั้ น ถนน
หลักการวางแผนทางหลวงและการวิเคราะห์ด้านจราจร การออกแบบและการดาเนินงานที่จาเป็ นในการ
ก่อสร้ างทางหลวง เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้ านเศรษฐศาสตร์และด้ านการเงิน การออกแบบชั้นทาง
และแผ่นพื้ นถนนเบื้องต้ น (ถนนลาดยางและถนนคอนกรี ต) การออกแบบท่อระบายน้า การศึกษา
เทคนิคการก่อสร้ างและงานการบารุงรักษาเส้ นทาง
วศย 473
CvE 473

วิศวกรรมการขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
การออกแบบ การวางแผน และ การประเมินระบบขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ทางถนน ทาง
ราง ทางนา้ ทางอากาศ ทางท่อ และการออกแบบสิ่ งก่อสร้ างอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการขนส่ง
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วิเคราะห์ระบบจราจร การพิ จารณาทางเลือก ข้ อพิ จารณาทางด้ านความคุ้มค่าด้ านเศรษฐศาสตร์การ
ขนส่ง การศึกษาแบบจาลองด้ านการขนส่ง เพื่อใช้ ในการวางแผนงานด้ านวิศวกรรมการขนส่ง
1.4 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิ ดสอน มี
คุณวุฒิสอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

5

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

อาจารย์ ดร. เสฎฐา ศาสน
นันทน์

สถาบัน
ที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรนา้ ), 2532
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2535
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2537
M.Sc. (Structural Engineering),2542
Ph.D. (Environmental Engineering),
2553
รศ.ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2532
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2537
Ph.D. (Civil Engineering), 2547
อาจารย์ ดร.สุธดิ า ทีปรักษ
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2551
พันธุ์
วศ.ม (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2553
Ph.D.(Urban Engineering), 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Liverpool, UK
University of Tasmania,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Sheffied, UK
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Tokyo, Japan

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์ ดร.ภิญโย วงศ์ทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

xxxxxxxxxxxxx

วท.บ. (สาขาเคมี), 2545
วศ.ม. (สาขาเคมี), 2548
ปร.ด. (ปิ โตรเคมี), 2557
อาจารย์ ป รารถนา ประชานุ วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2545
รักษ์
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2549

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

รายชื่อคณาจารย์
อาจารย์ ดร. เสฎฐา ศาสน
นันทน์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรนา้ ), 2532
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2535
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2537
M.Sc. (Structural Engineering),2542
Ph.D. (Environmental Engineering),
2553
รศ.ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2532
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2537
Ph.D. (Civil Engineering), 2547

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Liverpool, UK
University of Tasmania,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Sheffied, UK
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3

ลาดับ
ที่
4

5

ลาดับ
ที่

อาจารย์ ดร.สุธดิ า ทีปรักษ
พันธุ์

รายชื่อคณาจารย์

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2551
วศ.ม (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2553
Ph.D.(Urban Engineering), 2557

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ

อาจารย์ ดร.ภิญโย วงศ์ทอง

วท.บ. (สาขาเคมี), 2545
วศ.ม. (สาขาเคมี), 2548
ปร.ด. (ปิ โตรเคมี), 2557
อาจารย์ ป รารถนา ประชานุ วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2545
รักษ์
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2549

รศ.ดร. ว่าที่ พ.ต.อิทธิพร ศิริ Ph.D. (Engineering), 2557
สวัสดิ์

2

รศ.ดร. ชาญวิทย์ สายหยุด
ทอง
รศ.ดร. สัจจะ เสถบุตร

Ph.D. (Civil Engineering),2547

D.Eng. (Structural Engineering) , 2552

5

ผศ.ดร. ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สิน
ถาวร
ผศ.ดร. วสันต์ ธีระเจตกูล

6

ผศ.ดร. สุดนิรันดร์ เพชรัตน์

7

อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้ อย
กลัด
อาจารย์ ดร. เสฎฐา ศาสน
นันทน์
อาจารย์ ดร. อัฐสิทธิ์ ศิริวชิรา
ภรณ์
อาจารย์ ดร. ธีรพจน์ ศิริ
ไพโรจน์
อาจารย์ ดร. สุธดิ า ทีปรักษ
พันธุ์
อาจารย์อารีย์ หาญสืบสาย

Ph.D. (Engineering), 2555

อาจารย์ปรารถนา ประชานุ
รักษ์

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม), 2549

4

8
9
10
11
12
13

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.2.3 อาจารย์ผูส้ อน อาจารย์ท่มี หี น้ าที่หลักในการสอน วิจัยและปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
รายชื่อคณาจารย์
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
การศึกษา

1

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Tokyo, Japan

D.Eng. (Hydraulics), 2518

D.Eng. (Construction Engineering and
Management), 2551
D.Eng. (RS/GIS), 2557

Ph.D. (Environmental Engineering),
2553
D.Eng. (Geotechnical Engineering),
2555
Ph.D. (Transportation Engineering),
2557
Ph.D. (Urban Engineering), 2557
M.Eng.Sc.(Civil Eng.): 2534

xxxxxxxxxxxxx

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

เลขประจาตัว
ประชาชน

Sirindhorn International
Institute of Technology
University of Sheffield, UK

xxxxxxxxxxxxx

Asian Institute of
Technology
Asian Institute of
Technology
Asian Institute of
Technology
Asian Institute of
Technology
Sirindhorn International
Institute of Technology
University of Tasmania,
Australia
Asian Institute of
Technology
The Hong Kong polytechnic
university, Hong Kong
University of Tokyo, Japan

xxxxxxxxxxxxx

University of New South
Wales, Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

xxxxxxxxxxxxx
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ผู้ใช้ บัณฑิตต้ องการให้ บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้ าสู่การทางานจริง และหลักสูตรได้ มีแผน
ที่จะร่ วมมือกับบริษัทหรือหน่วยงานในระดับนานาชาติเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นหลักสูตร
จึงได้ กาหนดรายวิชาการเตรี ยมความพร้ อมในประสบการณ์วิชาชีพ โดยนิสิตที่เลือกเรี ยนแผนเน้ นโครงงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม กาหนดให้ นิสติ ต้ องผ่านการฝึ กงานในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชนไม่ต่า กว่า
200 ชั่วโมง สาหรั บนิสิตที่เลือกเรี ยน แผนสหกิจศึกษา กาหนดให้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสหกิจศึกษา
จานวน 6 หน่ วยกิต โดยต้ องออกไปปฎิบั ติงานจริ งในสถานประกอบการไม่น้ อยกว่ า 15 สัปดาห์ เพื่ อหา
ประสบการณ์เป็ นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งรายวิชาดังกล่าวถือว่าเป็ นการเสริมสร้ างประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาคสนามให้ แก่นิสติ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมจากหน่วยงาน และมีความเข้ าใจในการ
เรียนรู้ท้งั ทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ท่เี รี ยนมาเพื่อนาไปแก้ ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ ความรู้ท่มี ีอยู่และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ ากับหน่วยงานนั้นๆ
ได้
4.1.5 มีความกล้ าในการแสดงออก และนาความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
4.2 การจัดเวลาและตารางสอน รายวิชาเตรี ยมสหกิจศึกษาจัดเป็ นหนึ่งรายวิชา 1 หน่ วยกิตในภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 3 และปฏิบัติงานแบบสหกิจในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 ค าอธิ บ ายโดยย่ อ ในการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ให้ มี ก ารเสนอหั ว ข้ อ ที่ นิ สิ ต สนใจประกอบด้ ว ย
จุ ดประสงค์ และขอบเขต วิ ธีการที่ได้ รับอนุ มัติจากคณะกรรมการพิ จารณาหั วข้ อ มีการค้ นคว้ า วิ เคราะห์
พัฒนาเพื่อการสร้ างสรรค์ด้วยตนเองให้ เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ นิสิตสามารถทางานเป็ นทีม ทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ สามารถใช้ ภาษาเขียน
และภาษาพูด สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับกรอบงานด้ าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมได้
4.5 จานวนหน่วยกิต จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
4.6 การเตรียมการ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาเพื่ อเข้ าศึกษางานจริ ง ค้ นคว้ า
ทดลอง วิเคราะห์ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ท่ปี รึกษา เขียนโครงการ และเสนอหัวข้ อในรูปแบบที่นิสติ สนใจ
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4.7 กระบวนการประเมิ น ผล ประเมิ น ผลจากความก้ า วหน้ าในการปฏิ ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาโดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ประเมินผลจากรายงานสรุปโครงการ การนาเสนอ
และความสาเร็จภายใต้ เงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้อาจมีบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้ านสิ่งแวดล้ อมหรือ
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม เข้ าร่วมด้ วย
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
แผนเน้ นโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมนิสติ ต้ องทาโครงงานวิศวกรรม โดยนิสติ เลือกหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับ
การประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม มาออกแบบ และสร้ างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือ
ผลงานทางวิชาการด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้ นให้ มีการค้ นคว้ าพัฒนา โดยแต่
ละหัวข้ อโครงงานอาจมีผ้ ูเข้ าร่ วมประมาณ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ ได้
ตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงการมีการเสนอหัวข้ อที่นิสิตสนใจประกอบด้ วย จุ ดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้ รับอนุ มัติ
จากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้ อ มีการค้ นคว้ า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้ างสรรค์ด้วยตนเองให้ เสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสิตสามารถทางานเป็ นทีมคื อทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ สามารถใช้ ภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถ
วางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4 เพื่อเสนอ
หัวข้ อในรูปแบบที่นิสิตสนใจ มีการค้ นคว้ า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการ จัดเตรียม
อาจารย์ให้ คาปรึกษาเป็ นรายกลุ่ม และจัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่ า 3 ท่าน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาโครงงานโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา ประเมินผล
จากรายงานที่ได้ กาหนดรู ปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอขั้นตอนและวิ ธีการทางานของนิ สิต มี
กรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต

ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ข้ อที่ 1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ ความรู้
ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
1. มีทกั ษะสื่อสาร
สารสนเทศ
ข้ อที่ 3. สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่
ทันสมัยได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข้ อที่ 4. มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์
2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ข้ อที่ 1. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
รับใช้ สงั คม
ด้ านสมรรถนะของหลักสูตร
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ข้ อที่ 1. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และหลักการทาง
อุปกรณ์และร่างแบบเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ ปัญหาเฉพาะทางสิ่งแวดล้ อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
ข้ อที่ 2. มีทกั ษะในการอ่านแบบ และร่างแบบงานทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้ องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1. มี จิ ต สาธารณะ เสี ย สละเพื่ อ ให้ นิ สิ ต เรี ย นรู้ การเสี ย สละเพื่ อ
ส่วนรวม
ส่ ว นรวม และกร ะตุ้ นให้ เกิ ด
จิตสานึกสาธารณะ ดังนี้
- ใช้ ก รณี ศึ ก ษาบุ คคลตั ว อย่ า งที่
ได้ รับการยกย่องในสังคม
- ฝึ กเขี ย นโครงการ และท า
กิจ กรรมจิ ต อาสา/กิจ กรรมเพื่ อ
สังคม
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วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปราย การวางแผน การปฎิบัติ การ
น าเสนอผลงาน และการสะท้ อ นคิ ด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่ งข้ อมู ล
อย่างถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
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ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

- เขี ยนรายงานความรู้ สึก ที่มีต่อ
การทากิจกรรม
2. เข้ า ใจและซาบซึ้ งในวั ฒนธรรม - กาหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร
ไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบ เพื่ อเป็ นการปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสีย สละและ ระเบี ยบวิ นั ย การปฏิบั ติต ามกฎ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
กติกาที่กาหนดหรือได้ ตกลงกันไว้
- ส อ ด แ ท ร ก เ รื่ อ ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม การเสียสละและซื่อสัตย์
สุจริต
3. มีวินั ย ตรงต่ อ เวลารั บ ผิดชอบ
ต่ อ ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม เ ค า ร ะ
กฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม

4. มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม
สามารถท างานหมู่ ค ณะ สามารถ
แ ก้ ไ ข ข้ อ ขั ด แ ย้ ง ต า ม ล า ดั บ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรั บฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง
เคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็ นมนุษย์
5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กร ะทบ จากการ ใช้ ความรู้ ท า ง
วิ ศ วกรรมต่ อ บุ ค คลองค์ ก ร สัง คม
และสิ่งแวดล้ อม
6. มีจ รรยาบรรณทางวิ ชาการและ
วิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้ าใจ
ถึ ง บริ บ ททางสั ง คมของวิ ช าชี พ
วิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตใน
การเข้ าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่ม อบหมาย และการร่ ว ม
กิจกรรม

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
แสดงออก หรื อ การไม่ ล อกงานคน
อื่น
- มี ก า ร ก า ร ป ลู ก ฝั ง ค ว า ม - ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพร้ อม
รับผิดชอบให้ นิสิต โดยเริ่มตั้งแต่ เพรียงของนิสิตในการเข้ าร่วมกิจกรรม
การเข้ า เรี ยนให้ ตรงเวลา การส่ง เสริมหลักสูตร
งานตามก าหนดเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
- ฝึ กนิสติ ให้ มีภาวะความเป็ นผู้นา - ประเมิ น จากการท ากิ จ กรรม การ
การท างานกลุ่ ม นั้ น ต้ อ งฝึ กให้ รู้ ทางานเป็ นกลุ่ม
หน้ า ที่ของการเป็ นผู้ น ากลุ่ ม และ
การเป็ นสมาชิกกลุ่ม

- ส อ ด แ ท ร ก เ รื่ อ ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้ง การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรม
- กาหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้ นิสติ มี
ระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่กาหนดหรือได้ ตกลงกันไว้
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- ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกใน
โอกาสต่างๆ
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2. ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
1. มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป

กลยุทธ์การสอน
- จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
ครอบคลุ ม ความรู้ ใ นสาขาต่ า งๆ
อย่างกว้ างขวาง พร้ อมสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกรายวิชา
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บู ร ณาการ และเน้ น ให้ ผ้ ู เรี ย นลง
มือปฏิบัติ (Active Learning)
- มีการแนะนาวิธีการเรียนรู้/การ
สืบ ค้ น ข้ อมู ลด้ วยตนเอง และฝึ ก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา
- จั ด กิจ กรรมเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม พร้ อมตั้งเป้ าหมายในการ
พั ฒ น า ต น เ อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้ อม
2. มีความรู้และความเข้ าใจในทาง - ใช้ ก ารสอนหลายรู ป แบบโดย
คณิ ต ศาสตร์ พ้ ื นฐานวิ ท ยาศาสตร์ เน้ นหลั กทางทฤษฎี แ ละก า ร
พื้ นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ ปฏิบัติเพื่อให้ เกิดองค์ความรู้
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ง า น ท า ง ด้ า น
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่เ กี่ยวข้ อ ง และ
การสร้ างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3. มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลั ก การที่ส าคั ญ ทั้ง ในเชิ ง ทฤษฎี เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้ านทางวิศวกรรม
4. สามารถบู ร ณาการความรู้ ใน - ฝึ กการแก้ ปั ญหาจากการสร้ าง
สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใน สถานการณ์จาลอง
ศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5. สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไข - ใช้ วิธกี ารสอนแบบวิจัยเป็ นฐาน
ปั ญหา ด้ วยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
รวมถึ งการประยุ ก ต์ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
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วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics ทุ ก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมใน
การ อภิ ป ร ายและการ สะท้ อนคิ ด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูล
อย่างถูกต้ องตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ

- ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ

- การสอบกลางภาคเรี ยน และปลาย
ภาคเรียน

- ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา

- ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
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ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เหมาะสม อาทิ เช่ น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
6. สามารถใช้ ความรู้แ ละทัก ษะใน - นิสิตทุกคนศึกษาประสบการณ์ - ประเมินจากการนาเสนอรายงานใน
สาขาวิ ช าของตน ในการประยุ ก ต์ ต ร ง จ า ก ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ชั้นเรียน
แก้ ไขปัญหาในงานจริงได้
หรือสหกิจศึกษา
- ผลการฝึ กประสบการณ์ จ ากสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทาง
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ปัญญา
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี - กรณี ศึ ก ษาทางการประยุ ก ต์ - การปฏิบัติของนิสติ อาทิ ประเมิน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์
2. สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ - การศึกษา ค้ นคว้ า และรายงาน - การปฏิบัติของนิสติ อาทิ ประเมิน
และสรุ ป ประเด็นปั ญหา และความ ทางเอกสาร และรายงานหน้ าชั้น การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
ต้ องการ
เรียน
3. สามารถคิด วิ เคราะห์ แ ละแก้ ไข - การศึกษา ค้ นคว้ า และรายงาน - การปฏิบัติของนิสติ อาทิ ประเมิน
ปั ญหาทางด้ านวิศวกรรมได้ อ ย่ า งมี ทางเอกสาร และรายงานหน้ าชั้น การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
ร ะ บ บ ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล เรียน
- การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรือ
ประกอบการตัดสินใจในการทางาน
สัมภาษณ์
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น - มอบหมายงาน Project โดยใช้ - ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
ในการปรับใช้ องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ อง หลักวินิจฉัย
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
นวั ต กรรมหรื อ ต่ อ ยอดองค์ ความรู้
จากเดิมได้ อย่างสร้ างสรรค์
5. สามารถสืบค้ นข้ อมูลและแสวงหา - การศึกษา ค้ นคว้ า และรายงาน - การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรือ
ความรู้ เพิ่ มเติมได้ ด้วยตนเอง เพื่ อ ทางเอกสาร และรายงานหน้ าชั้น สัมภาษณ์
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ เรียน
เปลี่ ย นแปลงทางองค์ ค วามรู้ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
กลยุทธ์การสอน
ความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
- ส่งเสริมให้ นิสติ กล้ าแสดงออก
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ อภิปรายและเสวนางานที่
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
มอบหมายที่ให้ ค้นคว้ า
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ ทั้งภาษาไทยและ
สังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม
ภาษาต่างประเทศ
2. สามารถเป็ นผู้ริเริ่มแสดง
- ส่งเสริมให้ นิสติ กล้ าแสดงออก
ประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์
และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด
เชิงสร้ างสรรค์ท้งั ส่วนตัวและ
อภิปรายและเสวนางานที่
ส่วนรวมพร้ อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง มอบหมายที่ให้ ค้นคว้ า
พอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุ่ม รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและ
- ปลูกฝังให้ มีความรับผิดชอบต่อ
รับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ หน้ าที่ท่ไี ด้ รับในงานกลุ่ม
ทั้งของตนเองและสอดคล้ องกับ
- ส่งเสริมให้ นิสติ กล้ าแสดงออก
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด
อภิปรายและเสวนางานที่
มอบหมายที่ให้ ค้นคว้ า
4. รู้จักบทบาทหน้ าที่ และมีความ - ปลูกฝังให้ มีความรับผิดชอบต่อ
รับผิดชอบในการทางานตามที่
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับในงานกลุ่ม
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน - ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการ
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทางาน
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและผู้
ตามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้ าน - ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการ
ความปลอดภัยในการทางาน และ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
การรักษาสภาพแวดล้ อมต่อสังคม
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- ประเมินจากผลงานการอภิปรายและ
เสวนา
- สังเกตจากพฤติกรรมจากการเข้ าร่วม
กิจกรรม

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
- ให้ นิสติ ได้ มีการประเมินตนเอง

- ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิก
กลุ่มของนิสติ เป็ นระยะ พร้ อมบันทึก
พฤติกรรมเป็ นรายบุคคล

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
- ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิก
กลุ่มของนิสติ เป็ นระยะ พร้ อมบันทึก
พฤติกรรมเป็ นรายบุคคล

- ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิก
กลุ่มของนิสติ เป็ นระยะ พร้ อมบันทึก
พฤติกรรมเป็ นรายบุคคล
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
กลยุทธ์การสอน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ - ส่งเสริมการค้ นคว้ า เรียบเรียง - สังเกตพฤติกรรมนิสติ ด้ านความมี
สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อมูลและนาเสนอให้ ผ้ ูอ่นื เข้ าใจ เหตุผลและมีการบันทึกเป็ นระยะ
วิชาชีพได้ เป็ นอย่างดี
ได้ ถูกต้ อง และให้ ความสาคัญใน
การอ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
- ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดย
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือ รายวิชาต่างๆ ให้ นิสติ ได้ วิเคราะห์ ใช้ ทฤษฎีการเลือกใช้ เครื่องมือทาง
การแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
สถานการณ์จาลองและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
แก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องได้ อย่าง
สถานการณ์เสมือนจริง และ
คณิตศาสตร์และสถิติท่เี กี่ยวข้ องทาง
สร้ างสรรค์
นาเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม วิศวกรรมศาสตร์
เรียนรู้เทคนิค
- ประเมินจากความสามารถในการ
การประยุกต์เทคโนโลยี
อธิบายถึงข้ อจากัด เหตุผลในการ
สารสนเทศในหลากหลาย
เลือกใช้ เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย
สถานการณ์ท่สี ามารถประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อ
ในห้ องปฏิบัติการ
ชั้นเรียน
3. สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี - ส่งเสริมการค้ นคว้ า เรียบเรียง - ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
สารสนเทศ และการสื่อสารที่
ข้ อมูลและนาเสนอให้ ผ้ ูอ่นื เข้ าใจ การอภิปรายกลุ่ม
ทันสมัยได้ อย่างเหมาะสม และมี ได้ ถูกต้ อง
ประสิทธิภาพ
- มอบหมายงาน หรือจัดให้ มีการ
อภิปรายกลุ่ม
4. มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้ง - ส่งเสริมการค้ นคว้ า เรียบเรียง - ประเมินจากการนาเสนอทั้งใน
การพูด การเขียน และการสื่อ
ข้ อมูลและนาเสนอให้ ผ้ ูอ่นื เข้ าใจ รูปแบบรายงาน และแบบปากเปล่า
ความหมายโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์
ได้ ถูกต้ อง และให้ ความสาคัญใน
การอ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล
5. สามารถใช้ เครื่องมือการคานวณ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
- ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดย
และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
รายวิชาต่างๆ ให้ นิสติ ได้ วิเคราะห์ ใช้ ทฤษฎีการเลือกใช้ เครื่องมือทาง
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชา
สถานการณ์จาลองและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
สถานการณ์เสมือนจริง และ
คณิตศาสตร์และสถิติท่เี กี่ยวข้ องทาง
นาเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม วิศวกรรมศาสตร์
-ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้ อจากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้ เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน้ า 68

ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียน

6. ด้านสมรรถนะของหลักสูตร (ร่างสมรรถนะเพือ่ เป็ นแนวทาง)
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะพิสยั /
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มี ทั ก ษะในการประยุ ก ต์ ใช้ -สาธิ ต การ ใช้ เครื่ อ งมื อ และ - ประเมิ น และสั ง เกตพฤติ ก รรม
อุปกรณ์ในการแก้ ปัญหาเฉพาะทาง อุ ป ก ร ณ์ ใ น ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ระหว่างการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สิ่งแวดล้ อม
- ประเมิ น จากผลการแก้ ปั ญ หาและ
- เตรี ย มการฝึ กปฎิ บั ติ ท่ี ต้ อง การนาเสนอ
ความรู้ความสามารถเชิงทักษะใน
การแก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม
- มอบหมายงานในการฝึ กปฎิบัติ
กับเครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม
2. มี ทัก ษะในการร่ า งแบบเฉพาะ - เตรี ย มการฝึ กปฎิ บั ติ ท่ีต้ อ งใช้ - ประเมิ น ผลจากแบบประเมิ น และ
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
ความรู้ ค วามสามารถในการร่ า ง กิจกรรมกลุ่ม
แบบเพื่ อแก้ ปั ญ หาเฉพาะทาง - ประเมิ น จากผลการแก้ ปั ญ หาและ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
การนาเสนอ
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม 1. มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
2. เข้ าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สจุ ริต
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคาระกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4. มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานหมู่คณะ สามารถแก้ ไขข้ อ
ขัดแย้ ง ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
5. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคลองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้ าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ด้ านความรู้

1. มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
2. มีความรู้และความเข้ าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ ืนฐานวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกตืใช้ กบั งานทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
และการสร้ างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3. มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้ านทางวิศวกรรม
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
5. สามารถวิเคราะห์และแก้ ไขปัญหา ด้ วยวิธกี ารที่เหมาะสมรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
6. สามารถใช้ ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ ไขปัญหา
ในงานจริงได้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความ
ต้ องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาทางด้ านวิศวกรรมได้ อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้ องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้ อย่าง
สร้ างสรรค์
5. สามารถสืบค้ นข้ อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารต่อสังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็ นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์เชิงสร้ างสรรค์ท้งั
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้ อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

5. ด้ านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้ านสมรรถนะของ
หลักสูตร

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้งั ของตนเอง และ
สอดคล้ องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาทหน้ าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นา
และผู้ตามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
5. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้ านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดล้ อมต่อสังคม
1. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ เป็ น
อย่างดี
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ ต่อการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างสร้ างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทนั สมัยได้ อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
5. สามารถใช้ เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
1. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์ในการแก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม
2. มีทกั ษะในการร่างแบบเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดของมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม แสดงดังนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง


รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 131 ลีลาศ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายนา้
มศว 136 แบดมินตัน
มศว 137 เทนนิส



6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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รายวิชา

มศว 138 กอล์ฟ
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ิทลั และสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงานทางเลือก
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์

6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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รายวิชา

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์
มศว 262 ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม

6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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รายวิชา

มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและ
สังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
มศว 362ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
มศว 363สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์
คณ 114 คณิตศาสตร์ท่วั ไป
คม 103 เคมีท่วั ไป
คม 193 ปฏิบตั กิ ารเคมีท่วั ไป
ฟส 101 ฟิ สิกส์ เบื้องต้ น 1
ฟส 181 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ เบื้องต้ น 1
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2

6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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หน้ า 76

รายวิชา

ฟส 182 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
วศย 102 แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้ อม 1
วศย 203 แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้ อม 2
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
วศ 202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม
วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วศย 211 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
วศอ 222 วัสดุวศิ วกรรม
กลุ่มวิชาเอก
วศย 213 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
วศย 214 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
วศย 241 ชลศาสตร์
วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์

6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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รายวิชา

วศย 333 ปฏิบตั ปิ ฐพีกลศาสตร์
วศย 343 ปฏิบตั กิ ารชลศาสตร์
วศย 261 วิศวกรรมสารวจ
วศย 262 ปฏิบตั กิ ารสารวจ
วศย 263 ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
วศส 201 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศส 202 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศส 203 หน่วยปฏิบตั กิ ารเฉพาะและกระบวนการ
สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1
วศส 304 หน่วยปฏิบตั กิ ารเฉพาะและกระบวนการ
สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 2
วศส 311 การออกแบบงานประปา
วศส 321 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศส 322 การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
วศส 331 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
วศส 341 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
วศส 351 ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ

6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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หน้ า 78

รายวิชา

วศส 361 การสุขาภิบาลอาคาร
วศส 362 การออกแบบระบบท่อระบายเสียและการ
สูบนา้
วศส 371 วิศวกรรมของเสียอันตราย
วศส 481 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
วศส 491 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม
วศส 492 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศส 493 เตรียมสหกิจศึกษา
วศส 494 สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศส 422 การฟื้ นฟูดนิ และนา้ ใต้ ดนิ
วศส 423 การบาบัดนา้ เสียขั้นสูง
วศส 424 การออกแบบระบบการนาของเสียกลับมา
ใช้ ใหม่
วศส 425 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง

6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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หน้ า 79

รายวิชา

วศส 432 การออกแบบการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล
วศส 452 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
วศส 453 การป้ องกันมลพิษ
วศส 454 มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
วศส 455 การจัดการคุณภาพนา้
วศส 482 วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้ อม
วศส 483 กฎหมายสิ่งแวดล้ อม
วศส 484 วิศวกรรมป้ องกันอัคคีภัย
วศส 485 การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
วศส 486 การสร้ างแบบจาลองสิ่งแวดล้ อม
วศส 487 สิ่งแวดล้ อมและพลังงาน
วศส 488 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศส 489 การจัดการงานก่อสร้ างสาหรับงานทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศส 495 หัวข้ อศึกษาขั้นสูงด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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หน้ า 80

รายวิชา

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
วศย 212 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
วศย 215 การวิเคราะห์โครงสร้ าง 1
วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์
วศย 436 วิศวกรรมฐานราก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า
วศย 341 อุทกวิทยา
วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ
วศย 253 การบริหารโครงการวิศวกรรม
วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ
วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี

6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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หน้ า 81

รายวิชา

วศย 466 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ในงาน
วิศวกรรมโยธา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง
วศย 371 วิศวกรรมการทาง
วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง

6.
ด้าน
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการคิด
สมรร
3. ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ถนะ
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
ของ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู
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
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1. ประเมิ น รายละเอี ย ดรายวิ ช าว่ า ผลการเรี ย นรู้ ท่ีก าหนดสอดคล้ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบใน
หลักสูตร
2. ประเมินข้ อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
3. การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังนิสิตสาเร็จการศึกษา
1. สภาวะการมี งานทาของบั ณ ฑิตประเมิ นจากบั ณฑิตแต่ ละรุ่ นที่สาเร็จ การศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหา
งานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบ การงานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้ าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประ
เมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้ าทางานในสถานประกอบการ
3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้จากสาขา วิชาที่เรียน
ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อ คิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ ดีย่งิ ขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นิสิตทีม่ ีสิทธิ์ได้รบั ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ ในหลักสูตร
2. มีแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
3. ใช้ ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร ทั้งนี้นับรวม
การลาพักการศึกษาด้ วย
4. ไม่มีพันธะด้ านหนี้สนิ ใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 นิสิตทีม่ ีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1. เป็ นนิสติ ภาคการศึกษาสุดท้ ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยฯ กาหนด
3. ให้ นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ3.2 ข้ อย่อย 1 และ 2 ยื่นคาร้ องแสดง ความ
จานงขอสาเร็จ การศึกษาต่อกองบริการวิชาการ ภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้ รับการ
พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติให้ ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนิสติ ในรายวิชา
2. ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหลั กสูตรมอบเอกสารที่เกี่ยวข้ องอาทิ รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
3. อบรมเทคนิ ควิ ธีก ารสอน การใช้ ส่ือ การวั ดและประเมิน ผล การวิ เคราะห์ ผ้ ู เรี ยน การวิ จั ยเพื่ อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
4. กาหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ คาปรึกษาแนะนา
5. ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. จัดให้ อาจารย์นาเสนอวิธีการสอนอย่างน้ อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการสอน
3. การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
1. การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาความรู้ และ
คุณธรรม
2. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3. จัดให้ อาจารย์ทุกคนเข้ าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
4. การพั ฒนาวิ ชาการและวิ ชาชี พด้ า นอื่น ๆ อาทิ การวิ จั ย การทาผลงานทางวิ ชาการ การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็ นต้ น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
1. ภาควิชากาหนดโครงสร้ างการบริหารหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร เพื่อวาง
แผนการพั ฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลง โดยมีคณะกรรมการประจา คณะ
ควบคุมการดาเนินการของหลักสูตรให้ เป็ นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. กลไกในการบริหารหลักสูตร ได้ แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
ภาควิชา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายให้ ภาควิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาหน้ าที่จัดทา
รายละเอียดวิชา มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา รวมทั้งดูแลให้ การจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
4. คณะกรรมการประจาหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และดาเนินการ
ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
5. ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็ นอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ และดาเนินการให้ มีการ
ประชุมอย่าง น้ อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมิน ผลการบริหารหลักสูตร ซึ่ งเมื่อสิ้น สุดปี
การศึกษามีการนาข้ อเสนอมาปรับปรุงตามความเหมาะสม
2. บัณฑิต
ศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิต เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตในการเรียนตามหลักสูตร อัตราการได้ งาน
ทา อัตราการศึกษาต่อของบัณฑิตใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสติ
1. ภาควิชาแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาให้ แก่ผ้ ูเรียนทุกคน พร้ อมกาหนดบทบาทหน้ าที่
2. จัดให้ มีแบบบันทึกความต้ องการในการให้ การปรึกษาและความก้ าวหน้ า ของนิสติ
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพจะเป็ นที่ปรึกษาให้ อาจารย์ และนิสติ ที่มีปัญหาเกินกว่าความสามารถ
ของอาจารย์ท่ปี รึกษาและอาจารย์ประจาชั้นปี
4. อาจารย์ทุกคนจัดทาตารางการทางานติดไว้ หน้ าห้ องทางานและในเวปไซต์ของคณะ
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5. การอุทธรณ์ของนิสติ คณะประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการอุทธรณ์ท้งั ที่บอร์ด เวปไซต์ และใน
คู่มือนิสติ
6. มีระเบียบและกระบวนการในการพิจารณา
7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์
8. มีรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของคณะกรรมการ
4. อาจารย์
คณะกรรมบริหารหลักสูตรวางแผนและพัฒนาคณาจารย์ทุกคนให้ มีความรู้ ความสามารถในการสอน
ใน รายวิชาที่รับผิดชอบ โดยการส่งเสริมสนับสนุ นการศึกษาต่อเนื่อง การอบรม การประชุมวิชาการ การ
สัมมนา และการศึ กษาดู งาน และกาหนดให้ มีอาจารย์ท่ีปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ต่อนิ สิตให้ เหมาะสมตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกาหนดให้ อาจารย์มี ภาระงานตามเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยกาหนด
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
ในกรณีท่ขี าดอาจารย์ จะดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ข้นั ต่าของมหาวิทยาลัย ตามความต้ องการ
ของสาขาวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ์ ก ารท างานในสาขาที่ต้ อ งการ
นอกจากนั้น ต้ องมีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ และการใช้ สารสนเทศและการสื่อสาร
2. ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้ องการ
3. จัดให้ มีการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้ง
4. สืบค้ นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่ งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างเป็ นระบบ และมีการ
ตรวจสอบข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ
5. เมื่อได้ บุคคลที่ต้องการแล้ วเสนอชื่อไปยังสานักงานอธิการบดี เพื่อทาการแต่งตั้งต่อไป
6. เมื่อได้ อาจารย์ท่ตี ้ องการแล้ ว เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ตาม ระเบียบ
วิธปี ฏิบัติของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามทบทวนหลักสูตร
1. อาจารย์ผ้ ูสอน ร่ วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็ นวิชาฝึ ก
ประสบการณ์ บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึ กร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้ วย
2. อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดปี การศึกษาทุกปี
3. อาจารย์เสนอข้ อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทาร่างการปรับปรุง
หลักสูตร และร่วมให้ ข้อคิดเห็น
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ จะเกิดขึ้นเมื่อมีความต้ องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในการสอน
รายวิชาต่างๆ หรือเพื่อเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วมในการทาปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางวิชาการที่เหมาะสมกับความต้ องการ และเป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ของบัณฑิตวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. พิ จ ารณาการจั ด จ้ า งอาจารย์ พิ เ ศษที่มี ค วามรู้ ค วามสามารถตรงตามความต้ อ งการใน
สาขาวิชาที่ต้องการ
2. การพิจารณาจะต้ องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้ องเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้ อวิชาที่จะให้ สอน หรื อหัวข้ อปริ ญญานิพนธ์ท่ีต้องการให้
เป็ นที่ปรึกษาร่วม
3. หัวหน้ าภาควิชาเป็ นผู้เสนอความต้ องการในการจ้ างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรง ตามความ
ต้ องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การจัดจ้ างอาจารย์พิเศษ ต้ องวางแผนล่วงหน้ าเป็ นรายปี
5. จัดให้ มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
6. ในกรณีท่ีคณะเชิ ญอาจารย์พิเศษจากภายนอกเพื่ อสอนในเรื่ องที่ต้องการความเชี่ยวชาญ
พิเศษ สามารถเชิญในรายวิชานั้น ๆ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของชั่วโมงการสอนในรายวิชานั้น
7. ในกรณีท่รี ายวิชาใดต้ องการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกเพื่ อสอนมากกว่ า ร้ อยละ 50
ของชั่วโมงการสอนในรายวิชานั้น ให้ เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
1.
มีคณะกรรมการวิ ชาการทาหน้ า ที่ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู้ ของนิ สิต กับ
ข้ อสอบ รายงานโครงการ และการให้ คะแนนภาคปฏิบัติคะแนนพฤติกรรม
2.
มีการประชุมสัมมนาคณาจารย์เพื่อปรับปรุงประมวลรายวิชา เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนทุกปี การศึกษา
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ
การบริ ห ารงบประมาณหลั ก สูต ร เป็ นไปตามระเบี ย บ/ประกาศ การจั ด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และระเบียบ ข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของมหาวิทยาลัย
1. มี ก ารจั ด ท าแผนงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนพั ฒ นาคณะ เพื่ อ ให้ มี ท รั พ ยากรทั้ ง
ทางด้ า นบุ ค ลากรและทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน้ า 87

2. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรดูแ ลรั บ ผิดชอบให้ มีการใช้ งบประมาณและทรั พยากรให้
เป็ นไปตามแผน
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริ ห ารทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนของภาควิ ชาวิ ศ วกรรมโยธาและสิ่ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ มีการจัดให้ มีเพี ย งพอต่ อความต้ องการในการจั ดการเรี ยนการสอน และมีการ
ควบคุมก ากับทรัพยากร โดยเฉพาะวัสดุตาม ระเบียบวิธขี องกระบวนการควบคุมพัสดุ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
1. ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจั ดซื้ อหนั งสือและตาราที่เกี่ยวข้ องเพื่ อบริ การให้
อาจารย์และนิสิตได้ ค้นคว้ าและใช้ ประกอบการเรียนการสอน ทางสานักหอสมุดกลางมีการ
สอบถามรายชื่อหนังสือใหม่ท่ตี ้ องใช้ ในรายวิชาต่างๆ เป็ นประจาทุกปี
2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้ มีเอกสาร คู่มือออกแบบ
และปฏิบัติงานสาหรับวิศวกรโยธาเพื่อใช้ ค้นคว้ า เป็ นตัวอย่างและกรณีศึกษา
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นผู้จัดสื่อการสอนอื่นๆ เพื่อ
ใช้ ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
ความเร็วสูง
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1. ทาการสารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2. ทาแผนขอจัดสรรงบประมาณ หากพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้ องการในการเรี ยน
การสอน
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(1) อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80
มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตามและ 




ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา





แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ





ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
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ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.
4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิ
เทสหรือคาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ า
มี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้ อย ละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้าย/บัณฑิตที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
2561 2562 2563 2564 2565
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น และขอค าแนะน า/
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ท่มี ีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ ูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ท่าน
อื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนิสติ ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธกี ารที่ใช้ โดยใช้ แบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผ้ ูสอน
4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและประเมินผล
2. การประเมิ น การสอนของอาจารย์ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอนกิ จ กรรมงานที่
มอบหมายแก่นิสติ โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
3. การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปัจจุบนั และบัณฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
การประเมินหลั กสูตรในภาพรวม โดยนิ สิตชั้ นปี ที่ 4 ในภาคปลายก่อนสาเร็จการศึ กษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือ
การประชุมตัวแทนนิสติ กับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้ อมูลในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องอื่นๆ
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้ บัณฑิต
2. การประชุ ม ทบทวนหลั ก สู ต ร โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผ้ ู ใ ช้ ง านนิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ใหม่ นั ก การศึ ก ษา
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนิ น งานตามหลั ก สูตร ตามดัชนี บ่งชี้ ผลการดาเนิ น งานที่ระบุ ในหมวดที่ 7
ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้ รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (ระดับ)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการครบ 5 ข้ อตาม มีการดาเนินการครบ 7 ข้ อ ตาม มีการดาเนินการครบ 9 ข้ อ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาค ปรั บปรุงทันทีหลังจากข้ อมู ลที่ได้ รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิ ชา
(มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้ าภาควิชาผ่านอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินการตามตัวบ่ งชี้ ผลการดาเนิน งาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี (มคอ.7) โดยรวบรวมข้ อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิ สิต รายงานผลการประเมิน หลั ก สูตร รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี
เสนอหัวหน้ าภาควิชา
4. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินการหลักสูตร จากร่างรายงาน
ผลการดาเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินการเพื่อใช้ ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี
ผ่านหัวหน้ าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจาคณะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558
ภาคผนวก ค. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง หลักสูตร
ภาคผนวก ง สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานการสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร
ภาคผนวก ช. ประวัติส่วนตัวอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ง สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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การวิพาษก์หลักสูตรได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
2. รองศาสตราจารย์สรุ ี ขาวเธียร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
มีความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการแก้ ไขหลักสูตรตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแ ต่ละท่า น
ดังต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
หมวดที่
1

ข้อที่
12.1

หัวข้อ
ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
การพัฒนาหลักสูตร 1) ควรเพิ่มเหตุผลที่ต้องมีหลักสูตรแบบ
สองภาษา
2) ควรเพิ่มเหตุผลที่ต้องมีการเรียนการ
สอนแบบสหกิจศึกษา

การแก้ไข
1) แก้ ไขโดยเพิ่มเหตุผล
ในการเปิ ดหลั กสูต รสอง
ภาษาเนื่ อ งจากต้ อ งการ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่ มี
ศั ก ยภาพและสามารถ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ไ ด้ ต า ม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
และรองรับการแข่งขันใน
ร ะ บ บ ก า ร ค้ า เ ส รี ใ น
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น (AEC:
Asean
Economic
community) ที่จะเข้ ามามี
บทบาทอย่ างมากตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2558 ที่จะมาถึง
2) แก้ ไขโดยเพิ่ มเหตุผล
ที่ต้องมีการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษาเนื่องจาก
ในหลั ก สูต รสหกิจ ศึ กษา
ต้ องการผลิตบุคลากรทาง
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อมที่
จาเป็ นต้ องมีความพร้ อม
ที่ จ ะเรี ย นรู้ และสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ ทนั ที
1) ให้ เรียงลาดับตามความสาคัญว่ า จะ 1) ไ ด้ แ ก้ ไ ข โ ด ย ก า ร
เน้ นให้ ความสาคัญด้ านวิทยาศาสตร์และ เ รี ย ง ล า ดั บ ใ ห ม่ ต า ม
ความสาคัญเรียบร้ อยแล้ ว

2

1.3

วัตถุประสงค์
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หมวดที่

ข้อที่

3

2.2

3

2.5

3

3.1.3

หัวข้อ

ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
เทคโนโลยี ก่ อ นแล้ ว จึ ง ให้ ความส าคัญ
ด้ านสังคมตามมา
คุณสมบัติของผู้เข้ า 1) ผู้สมัครเข้ าเป็ นนิสิตควรจะต้ องระบุ
ศึกษา
ว่ า ต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบภาษาอัง กฤษ
เช่น TOFEL เท่าไหร่ ถ้ าไม่ผ่านจะต้ องมี
การไปเรียนเพิ่มเติมหรือไม่
2) กรณีมีผ้ ูสมัครชาวต่ างชาติ จะต้ องมี
การทดสอบภาษาไทยหรือไม่ เพราะควร
จะต้ องสามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่าง
ดี
แผนการรับนิสติ
1) ให้ เพิ่มใต้ ตารางว่า คาดว่าจะสาเร็จ
และผู้สาเร็จ
การศึกษาโดยมีผลสัมฤทธิ์ 95%
การศึกษาในระยะ 5
ปี
1.2 กลุ่มวิชา
1) อยากให้ มี ก ารเพิ่ ม วิ ช าภาษาของ
ภาษาต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ าน เช่ น ภาษาเวียดนาม
พม่า หรือกัมพูชาฯลฯ เพื่อให้ เป็ นAEC

3

3.1.3

3. กลุ่มวิชาเอก
บังคับ

3

3.1.3

4. กลุ่มวิชาเอก
บังคับ

การแก้ไข

1) ในการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ าเป็ นนิสติ จะใช้
เกณฑ์ตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒว่าด้ วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 (หมวด 3 การ
รับเข้ า)
1) แก้ ไ ขโดยการเพิ่ มใต้
ตารางแล้ ว (หน้ า 10)

1) แ ก้ ไ ข โ ด ย กา รเ พิ่ ม
รายวิ ช า ภาษาเขมรเพื่ อ
การสื่อสาร 1 และ 2 และ
ภาษาเวี ย ดนามเพื่ อ การ
สื่อสาร 1 และ 2
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 พื่ ม เ นื้ อ ห า ที่
เกี่ยวข้ องเข้ าไปในรายวิชา
Solid Waste Engineering
แ ล ะ Environmental
Health Engineerint แทน
2) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว

1) ให้ เปลี่ยนชื่อรายวิชา Introduction to
Environmental
and
Sanitation
Engineering เป็ นชื่อวิชา Introduction to
Environmental
and
Sanitary
Engineering
2) ให้ เปลี่ยนชื่อรายวิชาวิศวกรรมจัดการ
ขยะ (Solid Waste Management) เป็ น
ชื่ อ วิ ช าวิ ศ วกรรมขยะมู ล ฝอย (Solid
Waste Engineering)
3) ให้ เปลี่ ย นชื่ อ รายวิ ช าการออกแบบ
ทางวิ ศ วกรรมประปา (Water Supply
Engineering Design) ชื่ อ วิ ช า ก า ร
ออกแบบงานประปา ( Water Work
Design)
1) ให้ เปลี่ยนชื่อรายวิชา Landfill Design 1) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นชื่อวิชา Sanitary Landfill Design
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หมวดที่

ข้อที่

หัวข้อ

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
ฝึ กงาน หรื อ สหกิจ
ศึกษา)

1) ให้ ตรวจสอบว่าจานวนหน่วยกิตต้ อง
อ อ ก ไ ป ป ฎิ บั ติ ง า น จ ริ ง ใ น ส ถ า น
ประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ซึ่ง
ไม่ ตรงกับคาอธิบายรายวิ ชา วศส 499
สหกิจศึกษา ซึ่งระบุว่าต้ องมีระยะฝึ กงาน
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ข้ อเสนอแนะอื่นๆ

1) ค ว ร มี แ ผ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
มหาวิ ทยาลั ย และหน่ ว ยงานในภูมิภาค
และต่ างประเทศอื่นๆ เพื่ อให้ นิ สิตและ
อ า จ า ร ย์ ไ ด้ มี โ อ ก า ส ไ ป ฝึ ก ง า น ห า
ประสบการณ์ ใ นต่ า งประเทศด้ ว ย ใน
หมวดที่ 3 หั ว ข้ อที่ 4 องค์ ป ระกอบ
เกี่ย วกับ ประสบการณ์ภาคสนาม (การ
ฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
2) ควรมีอาจารย์ประจาและครุภัณฑ์ให้
ครบตามเกณฑ์

-

-

ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
การแก้ไข
2) ให้ เปลี่ยนชื่อรายวิชา การออกแบบ 2) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
ระบบการนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycling
System Design) เ ป็ น ชื่ อ วิ ช า ก า ร
ออกแบบระบบการนาของเสียกลับมาใช้
ใ ห ม่ ( Waste Recycling System
Design)
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1) แก้ ไ ขโ ดยกา รปรั บ
ห น่ ว ย กิ ต ใ ห้ ต ร ง กั น
เรี ย บร้ อยแล้ ว โดยให้
จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ต้ อง
ออกไปปฎิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์
2) ได้ แ ก้ ไ ขโดยเพิ่ ม เติ ม
ในส่วนของหลักสูตรได้ มี
แผนที่จะร่วมมือกับบริษัท
หรื อ หน่ ว ยงานในระดั บ
น า น า ช า ติ เ พื่ อรองรั บ
ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน
2) ขออัต ราอาจารย์ เ พิ่ ม
จากมหาวิทยาลัย

หน้ า 103

2. รองศาสตราจารย์สรุ ี ขาวเธียร
หมวดที่
3

ข้อที่
3.1.3

3

3.1.3

3

3.1.3

หัวข้อ
2. กลุ่มพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์

ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
1) รายวิชา วศก 250 เทอร์โมไดนามิคส์
(Thermodynamics)ไม่บงั คับตาม
ข้ อบังคับสภาวิศวกร จึงให้ มกี ารตัดวิชานี้
ออกและเสนอแนะให้ ย้ายรายวิชา
วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic
Engineering)และรายวิชาปฏิบตั กิ ารชล
ศาสตร์ (Hydraulic Laboratory) มา
แทน

การแก้ไข
1) แก้ ไ ขโดยตั ด รายวิ ช า
วศก 250 เทอร์ โ มไดนา
มิคส์ (Thermodynamics)
ออกและ ย้ ายรายวิ ช า
ป ฐ พี ก ล ศ า ส ต ร์ ( Soil
Mechnics)และรายวิ ช า
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
( Soil
Mechnics
Laboratory) มาแทน
3. กลุ่มวิชาเอก
1) เสนอแนะให้ ย้ายรายวิชา ธรณีวิทยา 1) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
บังคับ
ทางวิ ศ วกรรม (Engineering Geology)
ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือกแทน
2) เสนอแนะให้ ย้ายรายวิชา ปฏิบัติการ 2) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง (Advanced
Environmental Engineering Practice)
ไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาเอกเลือกแทน
4. ก ลุ่ ม วิ ช า เ อ ก 1) เสนอแนะให้ ย้ายรายวิชา การจั ดการ 1) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
เลือก
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) ไปอยู่ ในกลุ่ มวิ ช าเอก
บังคับแทน
2) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
2) เ ส น อแน ะ ใ ห้ ย้ า ยรา ยวิ ช า กา ร
ออกแบบทางวิศวกรรมประปา (Water
Supply Design Engineering) ไปอยู่ ใน
กลุ่มวิชาเอกบังคับแทน
3) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
3) เ ส น อแน ะ ใ ห้ ย้ า ยรา ยวิ ช า กา ร
อ อ ก แ บ บ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม น้ า เ สี ย
(Wastewater Engineering Design) ไ ป
อยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับแทน
4) เ ส น อแน ะ ใ ห้ ย้ า ยรา ยวิ ช า กา ร 4) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
ออกแบบระบบท่ อ ระบาย (Design of
Sewage) ไปอยู่ ใ นกลุ่ ม วิ ช าเอกบั ง คั บ
แทน
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หมวดที่
-

ข้อที่
-

หัวข้อ
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ

ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
การแก้ไข
1) เสนอแนะให้ แก้ ไขตามที่ได้ หารือในที่ 1) ดาเนินการแก้ ไขตามที่
ประชุม
ไ ด้ ห า รื อ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
เรียบร้ อยแล้ ว
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
หมวดที่
1

ข้อที่
8

1

11.1

1

13.1

หัวข้อ
ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
การแก้ไข
อาชีพที่ประกอบได้ 1) ควรเพิ่ ม หั ว ข้ อ ที่ 4. อื่น ๆ เช่ น งาน 1) ได้ แก้ ไขโดยเพิ่ ม ใน
หลังสาเร็จการศึกษา วิศวกรรมที่เกี่ยวข้ อง
หัวข้ อที่ 4. อื่นๆ เช่น งาน
วิ ศ วกรรมที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้ อม
สถานการณ์หรือการ 1) ยั ง ไ ม่ ชั ด เ จ น ว่ า ท า ไ ม ต้ อง เ ป็ น 1) แก้ ไขโดยเพิ่ มเหตุผ ล
พั ฒ น า ท า ง หลักสูตร (สองภาษา) ควรเพิ่ มที่มาให้ ในการเปิ ดหลั กสูต รสอง
เศรษฐกิจ
ชัดเจนกว่านี้
ภาษาเนื่ อ งจากต้ อ งการ
2) ควรเขียนเหตุผลของที่มาในการมี 2 พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่ มี
แผนการศึกษา คือ หลักสูตร 4 ปี และ ศั ก ยภาพและสามารถ
หลักสูตรสหกิจศึกษา
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ไ ด้ ต า ม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
และรองรับการแข่งขันใน
ร ะ บ บ ก า ร ค้ า เ ส รี ใ น
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น (AEC:
Asean
Economic
community) ที่จะเข้ ามามี
บทบาทอย่ างมากตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2558 ที่จะมาถึง
2) แก้ ไขโดยเพิ่ มเหตุผ ล
ที่ต้องมีการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษาเนื่องจาก
ในหลั ก สูต รสหกิจ ศึ กษา
ต้ องการผลิตบุคลากรทาง
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อมที่
จาเป็ นต้ องมีความพร้ อม
ที่ จ ะเรี ย นรู้ และสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ ทนั ที
กลุ่ ม วิ ช า/รายวิ ช า 1) ใ ห้ ต ร ว จ ส อ บ กั บ ต า ร า ง 3.1.2 1)ได้ แก้ ไข ข้ อความใหม่
ในหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด โครงสร้ างหลักสูตร ในหน้ า 11 ในหมวด ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ส อ น โ ด ย ค ณ ะ / วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป ว่ า เ ป็ น ก ลุ่ ม วิ ช า เป็ น กลุ่มวิชาภาษา กลุ่ม
ภาควิ ช า/หลั ก สูต ร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือเป็ น วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
อื่น
กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี และ กลุ่มวิชา
ศิ ล ปศาสตร์ ด าเนิ น การ
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หมวดที่

ข้อที่

หัวข้อ

2

1.3

วัตถุประสงค์

3

1.2

ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ

การแก้ไข
สอนโดยคณะศิลปศาสตร์
และ คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ส่วนในหมวดวิชาเฉพาะ
เป็ น กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาเอก
บังคับ และกลุ่มวิชาเอก
เลือกดาเนินการสอนโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1) เสนอแนะให้ มีการจัดเรียงลาดับใหม่ 1) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
ตามความสาคัญ โดยให้ หัวข้ อที่ 1.3.2
ขึ้ นก่ อ นแล้ วจึ ง เป็ น 1.3.3 และ 1.3.1
ตามลาดับ
การจั ด การศึ ก ษา 1) ให้ เพิ่ ม เติ ม ระยะเวลาในการศึ กษา 1) แก้ ไขโดยการเพิ่มเติม
ภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อนด้ วย
ระยะเวลาในการศึ ก ษา
ภาคฤดู ร้ อนประมาณ 6
สัปดาห์
2) ให้ เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของการฝึ กงาน 2) เ พิ่ มเ ติ ม โ ดยมี ก าร
ภาคสนามในภาคเรี ย นฤดู ร้ อนของปี จัดการเรียนการสอนภาค
การศึ ก ษาที่ 3 ส าหรั บ หลั ก สู ต ร 4 ปี ฤ ดู ร้ อ น ทั้ ง แ ผ น เ น้ น
เนื่องจาก ในหมวดที่ 3 หัวข้ อที่ 4.2 ได้ โครงงานวิ ศ วกรรม
ระบุว่ามีการฝึ กงานภาคฤดูร้อน
สิ่งแวดล้ อม (หลักสูตร
4 ปี ) และแผนสหกิ จ
ศึ ก ษาทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กับ การ
พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมการประจ า
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ มี ก า ร
กาหนดให้ นิ สิต ออกไปฝ
ฝึ ก ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการในภาครั ฐ
หรือเอกชนไม่ต่ากว่า 200
ชั่วโมงในภาคฤดูร้อนของ
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หมวดที่

ข้อที่

3

2.2

3

3.1.3

3

3.1.3

3

3.1.3

3

3.1.4

หัวข้อ

ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ

การแก้ไข
ปี การศึ ก ษาที่ 3 เฉพาะ
แ ผ น เ น้ น โ ค ร ง ง า น
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อม
(หลักสูตร 4 ปี )

คุณสมบัติของผู้เข้ า 1) ควรระบุสาขาของผู้สาเร็จการศึกษา 1) แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
ศึกษา
ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ป ล า ย ว่ า เ ป็ น ส า ย
วิทยาศาสตร์ด้วย
2) ควรเพิ่ มเติ ม ในส่ ว นของ วิ ธี ก าร
คั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา โดยอาจแยกเป็ น 2) ใ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก
หัวข้ อที่ 2.3
ผู้สมัครเข้ าเป็ นนิสติ จะใช้
เกณฑ์ ต ามมหาวิ ท ยาลั ย
กาหนด
1.2 ก ลุ่ ม วิ ช า 1) ค ว ร มี ก า ร เ พิ่ ม วิ ช า ที่ เ ป็ น 2) แ ก้ ไ ข โ ด ย กา รเ พิ่ ม
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ เพื่อปูพ้ ืนฐานสาหรับ รายวิ ช า ภาษาเขมรเพื่ อ
การเรียนการสอนต่อไป
การสื่อสาร 1 และ 2 และ
ภาษาเวี ย ดนามเพื่ อ การ
สื่อสาร 1 และ 2
3. ก ลุ่ ม วิ ช า เ อ ก 1) รายวิชา วศส 491 สัมมนาโครงงาน 1) มติท่ปี ระชุมเสนอให้ มี
บังคับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ไม่จาเป็ นต้ องแยก การแยกเป็ น 2 รายวิชา
ควรให้ อยู่ ร่ ว มกั บ รายวิ ช า วศส 492
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
รายวิชา
1) ในแผนสหกิจศึกษา ควรลดรายวิชา 1) ได้ แก้ ไขโดยการตัดทั้ง
ลง 1 วิชา เช่น รายวิชา การจัดการแหล่ง สองรายวิชา รายวิชา การ
นา้ (Water Resource Management)
จัดการแหล่งนา้ (Water
หรือ อุทกวิทยา (Hydrology)
Resource Management)
หรือ อุทกวิทยา
(Hydrology)
Management) ออก ทั้ง
สองหลักสูตร
แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาชั้นปี ที่ 2 และ 3 ภาค 1) แก้ ไขเรี ย บร้ อยแล้ ว
การศึ ก ษาที่ 2 มี ก ารเรี ย นมากเกิน ไป โดยได้ ย้ ายรายวิ ช านี้ ไป
(22 หน่ วยกิต) ขณะชั้นปี ที่ 4 ค่ อนข้ าง เรียนในแผนการศึกษาชั้น
ว่าง ควรเกลี่ยรายวิชาไปอยู่ช้นั ปี ที่ 4 เช่น ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
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หมวดที่

ข้อที่

หัวข้อ

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
ฝึ กงานหรื อ สหกิ จ
ศึกษา)
4.2 ช่วงเวลา

-

-

ข้ อเสนอแนะอื่นๆ

ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ร า ย วิ ช า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (Environmental Impact
Assessment)ซึ่ ง ควรต้ องเรี ย นวิ ช าอื่น ๆ
มาก่อนจึงจะเรียนวิชานี้ได้ เข้ จมากขึ้น
2) ในกลุ่มรายวิชาเอก แนะนาให้ มีการ
เรียนการสอนในวิชาพื้นฐานก่อนแล้ วจึง
ค่ อ ยเรี ย นวิ ช าเกี่ย วกับ การออกแบบที
หลัง ควรมีการลาดับวิชาเรียนให้ มีความ
ต่อเนื่องในแต่ละภาคการศึกษา

การแก้ไข

2) แก้ ไขเรี ย บร้ อยแล้ ว
โดยได้ จั ด เรี ย งรายวิ ช า
ใหม่ในหมวดที่ 3 หัวข้ อที่
3.1.4 แผนการศึกษา

1) ในแผนการศึ ก ษาที่ เ น้ นโครงงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมยังไม่ได้ ระบุชัดเจน
ว่ า มี ก ารฝึ กงานวิ ศ วกรรมหรื อไม่ ควร
เขี ย นให้ ชั ด เจนและระบุ ว่ า มี ห น่ ว ยกิต
หรือไม่ หรือเป็ นแบบ S หรือ U หรือให้
เกรด ควรอธิบายให้ ชัดเจน

1) แ ก้ ไ ข โ ด ย ร ะ บุ
รายละเอีย ดในแผนเน้ น
โ ค ร ง ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม
สิ่ ง แวดล้ อม ก าหนดให้
นิ สิ ต ออกไปฝึ กงานใน
ภาคฤดู ร้ อนของปี ที่ 3
แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 2
(หลั ก สู ต รสหกิ จ ศึ ก ษา)
กาหนดให้ นิสิตไปทางาน
กับหน่ วยงานภายนอกใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี
ที่ 4
ในหมวดที่ 1 หั วข้ อที่ 9 ต้ องมีอาจารย์ ได้ เพิ่มจานวนให้ ครบตาม
ประจาหลักสูตรให้ ครบ 5 คน
เกณฑ์
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ภาคผนวก ฉ รายงานการสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร
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แบบสารวจ
การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา) ของนักเรียนและผูป้ ระกอบการ
คาชี้ แจง : 1. ด้ วยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความ
ประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม (สองภาษา) เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ในวิชาชีพ และสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่าน
โปรดตอบแบบสารวจ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2. แบบสารวจนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเบื้องต้ นสาหรับการเปิ ดหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม (สองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
3. แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสารวจเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสารวจความต้ องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม (สองภาษา)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสารวจความคิดเห็นต่อผู้ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ที่ภาคอุตสาหกรรมต้ องการ
**********************************************************************************
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ โดยขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงตามความเป็ นจริง
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ

 1) น้ อยกว่า 20 ปี
 2) 20 - 30 ปี
 3) 31 - 40 ปี
 4) 41 ปี ขึ้นไป

3. อาชีพ.................................................................................................
4. ประสบการณ์การทางาน.....................................................................ปี
5. ประเภทหน่วยงาน
 1) การศึกษา

 2) ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 4) ธุรกิจส่วนตัว

 5) อื่นๆ
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 3) เอกชน
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ตอนที่ 2 แบบสารวจเกี่ยวกับความต้ องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม (สองภาษา) โดยขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงตามความเป็ นจริง
6. ท่านเคยทราบว่ามีหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม (สองภาษา) ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยหรือไม่
 1) ทราบ

 2) ไม่ทราบ

 3) ไม่แน่ใจ

7. หากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิ ดรับนักศึกษาเพื่ อศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม (สองภาษา) ท่านมีความสนใจที่จะสมัครเข้ าเรียนหรือไม่
 1) สนใจ

 2) ไม่สนใจ

 3) ไม่แน่ใจ

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่ อผู้ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม (สองภาษา) ระดับวิศวกรรมศาสตร-บัณฑิต ที่
ภาคอุตสาหกรรมต้ องการ โดยการขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงตามความเป็ นจริง
- ทักษะที่คาดหวัง
8. ทักษะส่วนบุคคล
 ทักษะด้ านการติดต่อสื่อสารและนาเสนองาน
 การเตรียมความพร้ อมต่อเศรษฐกิจโลก
 ทักษะในการทางานกลุ่ม
 ความสามารถในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้ อมูล และประสบการณ์
 ทักษะด้ าน ICT เพื่อการติดต่อสื่อสารและนาเสนองาน
 ทักษะด้ านภาษาสากล
 ทักษะด้ านการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
 ความตระหนักต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
 อื่นๆ ...........................................
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ.................................................................................
.............................................................................................................................................
9. ทักษะทางด้ านวิชาชีพ
 ทักษะด้ านวิเคราะห์และแก้ ปัญหา
 ทักษะทางด้ านสังเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม
 ทักษะทางด้ าน ICT เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา
 ความสามารถในการคิดค้ นและพัฒนาเทคโนโลยี
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้ อกาหนด
 อื่นๆ ...........................................
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ..……………........…..........................................................
..........................................................................................................................................
10. ทักษะทางด้ านการเรียนรู้
 การปรับตัวที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศที่เป็ นแบบนานาชาติ เช่น การทางานในต่างประเทศ
การสร้ างความร่วมมือที่ดกี บั ต่างชาติ
 ความสามารถในการเชื่อมโยงปัญหาจริงกับทฤษฎี
 ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเป็ นผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ความสามารถในการเรียนรู้ส่งิ ใหม่ในแนวกว้ าง
 อื่นๆ ...........................................
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ.................................................................................
..........................................................................................................................................
11. ทักษะทางด้ านการบริหารจัดการ
 ทักษะทางด้ านการบริหารจัดการและการจัดองค์กร
 ความเข้ าใจต้ นทุนและการตลาด
 ทักษะเกี่ยวกับการเงินการลงทุน
 อื่นๆ ...........................................
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ.................................................................................
..........................................................................................................................................
12. ทักษะเพิ่มเติมด้ านอื่นๆ ที่ท่านคิดว่ า จาเป็ นต่อวิศวกรระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการแข่งขันในวงกว้ าง
สาหรับสถานประกอบการของท่าน (ตอบได้ มากกว่า 1 ทักษะ)
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
**************************************************************************************
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มีผ้ ทู าแบบสารวจส่งกลับมา 40 ท่าน สรุปผลได้ ดงั นี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
เพศ
จานวน (คน)
ร้ อยละ

จานวน (คน)
ร้ อยละ

เพศ
12
30.00

น้อยกว่า 20
21
52.50

นักเรียน
จานวน (คน)
ร้ อยละ

15
37.50

หญิง
28
70.00

ไม่ระบุ
0
0.00

อายุ (ปี )
20-30
31-40
9
6
22.50
15.00
อาชีพ
รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
10
12
25.00
30.00

รวม
40
100.00
รวม

41 ขึ้ นไป
4
10.00

40
100.00

ธุรกิจส่วนตัว

รวม

3
7.50

40
100.00

ตอนที่ 2 ความต้ องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม (สองภาษา)
6. ท่านเคยทราบว่ามีหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา) ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยหรือไม่
ทราบ
ไม่ทราบ
ไม่แน่ใจ
รวม
จานวน (คน)
18
20
2
40
ร้ อยละ
45.00
50.00
5.00
100.00
7. หากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิ ดรับนักศึกษาเพือ่ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา) ท่านมีความสนใจที่จะสมัครเข้าเรียนหรือไม่
สนใจ
ไม่สนใจ
ไม่แน่ใจ
รวม
จานวน (คน)
36
0
4
40
ร้ อยละ
90.00
0.00
10.00
100.00
ตอนที่ 3 ทักษะที่คาดหวัง
8. ทักษะส่วนบุคคล
ทักษะด้ านการติดต่อสื่อสารและนาเสนองาน
การเตรียมความพร้ อมต่อเศรษฐกิจโลก
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จานวน
37
30

อันดับ
2
5
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ทักษะในการทางานกลุ่ม
39
ความสามารถในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้ อมูล และประสบการณ์
33
ทักษะด้ าน ICT เพื่อการติดต่อสื่อสารและนาเสนองาน
37
ทักษะด้ านภาษาสากล
39
ทักษะด้ านการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
36
ความตระหนักต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
36
อื่นๆ..............
2
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ทักษะด้ านการจัดการอารมณ์ตนเอง (มี EQ สูง)
- ทักษะด้ านการแก้ ไขเหตุการณ์ / ปัญหาเฉพาะหน้ า
9. ทักษะทางด้านวิชาชีพ
จานวน
ทักษะด้ านวิเคราะห์และแก้ ปัญหา
38
ทักษะทางด้ านสังเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม
35
ทักษะทางด้ าน ICT เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา
30
ความสามารถในการคิดค้ นและพัฒนาเทคโนโลยี
35
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้ อกาหนด
30
อื่นๆ..............
1
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ทักษะการใช้ งานเครื่องมือซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ทางวิศวกรรม
10. ทักษะทางด้านการเรียนรู ้
จานวน
การปรับตัวที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศที่เป็ นแบบนานาชาติ เช่น
การทางานในต่างประเทศ การสร้ างความร่วมมือที่ดกี บั ต่างชาติ
32
ความสามารถในการเชื่อมโยงปัญหาจริงกับทฤษฎี
40
ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเป็ นผลิตภัณฑ์หรือบริการ
34
ความสามารถในการเรียนรู้ส่งิ ใหม่ในแนวกว้ าง
32
อื่นๆ..............
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 11. ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ
ทักษะทางด้ านการบริหารจัดการและการจัดองค์กร
ความเข้ าใจต้ นทุนและการตลาด
ทักษะเกี่ยวกับการเงินการลงทุน
อื่นๆ..............
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ทักษะการวางแผนงาน
- ทักษะการบริหารเวลา

จานวน
38
35
31
2

1
4
2
1
3
3
6

อันดับ
1
2
3
2
3
4
อันดับ
3
1
2
3
4

อันดับ
1
2
3
4

12. ทักษะเพิม่ เติมด้านอื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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1. มาตรฐานทางวิศวกรรม (แห่งชาติ – นานาชาติ)
2. การบูรณาการทักษะทุกๆ ด้ านเข้ าด้ วยกัน และการเลือกใช้ ทกั ษะได้ เหมาะสม
3. ทักษะในการทางานอย่างปลอดภัย
4. ทัศนคติต่อสถานประกอบการและเพื่อนร่วมงาน
5. ทักษะในการค้ นคว้ าหาข้ อมูลประกอบการทางาน
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ภาคผนวก ช. ประวัติส่วนตัวอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วศ.บ.
วศ.บ.
M.S.
วศ.ม.
Ph.D.
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นายเสฎฐา ศาสนนันทน์
Mr. Sateta Sasananan
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
setta@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมทรัพยากรนา้
Structural Engineering
วิศวกรรมสุขาภิบาล
Environmental Engineering

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Liverpool, UK
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Tasmania, Australia

ปี ทีส่ าเร็จ
2535
2532
2542
2537
2553

Water Supply / Sanitary engineering

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กิ่งกาญจน์ พิทยกิตติวงศ์, วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, เสฎฐา ศาสนนันทน์. แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม
ส าหรั บ คลอรี น อิ ส ระคงเหลื อ โดยใช้ ข้ อ มู ล ของการประปาบางเขนเป็ นกรณี ศึ ก ษา. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558;ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2:28-40.
วราภรณ์ ม้ วนทอง, วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, เสฏฐา ศาสนนันทน์. แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมสาหรับ
Clarifier กรณีศึกษา : โรงงานผลิตนา้ ประปาบางเขน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 2558; ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1:32-44.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ไม่มี
3. ตารา/หนังสือ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ไม่มี
4. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1. แบบจ าลองอั จ ฉริ ย ะของ Clarifier เพื่ อศึ ก ษาผลกระทบของ temperature gradient กั บ
ประสิทธิภาพการกาจัดความขุ่น . ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้ าโครงการวิจัย)
2. ระบบผลิต Bio-methane โดยการย่อยร่วมสาหรับจังหวัดอัจฉริยะนครนายก: กรณีศึกษาการใช้
วัสดุเหลือใช้ การเกษตรและเศษอาหาร. ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้ าโครงการวิจัย)
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วศ.บ
M.S.
Ph.D.

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ

นางสาวสุธิดา ทีปรักษพันธุ์
Miss Suthida Theepharaksapan
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อมคณะวิศวกรรมศาสตร์
suthidat@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
การจัดการสิ่งแวดล้ อม (นานาชาติ)
Urban Engineering (Environmental
Engineering)

สถาบัน

ปี ทีส่ าเร็จ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Tokyo, Japan

2551
2553
2557

Wastewater treatment system, Advance wastewater treatment
technologies

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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. การนาเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
ไม่มี
3. หนังสือ ตารา
ไม่มี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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4. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1. การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) และความเข้ มข้ นของโลหะหนั กในฝุ่ นที่เกิด
จากการจราจรบริเวณตลาดองครักษ์ จ.นครนายก ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559. (ผู้ร่วมวิจัย)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วศ.บ
วศ.ม
Ph.D.

นายชาญวิทย์ สายหยุดทอง
Mr. Chanwit Saiyudthong
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อมคณะวิศวกรรมศาสตร์
chanwit@swu.ac.th

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
Civil Engineering

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Sheffield,
UK

ปี ทีส่ าเร็จ
2532
2537
2547

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ Water and Wastewater treatment system
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ไม่มี
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
ชาญวิทย์ สายหยุดทอง (2557) การประเมินปริมาณมลพิษจากนา้ เสียในเขตเทศบาลตาบลองครักษ์
จังหวัดนครนายก การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 8, 26-27 พฤศจิกายน 2557,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3. หนังสือ ตารา
Saiyudtong, C. (2010) “Wastewater engineering Association of Thailand” (Printed in Thai)
4. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1) การประมาณมลพิษไม่ทราบแหล่งด้ วยแบบจาลองลุ่มนา้ สาหรับลุ่มนา้ ย่อยบ้ านนา
2) ผลของกระชังปลาจาลองต่อการผสมของสารละลายในทางนา้ เปิ ด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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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) อุทกพลศาสตร์และคุณภาพนา้ ของแม่นา้ นครนายก
5) แบบจาลองระบบจ่ายนา้ ประปา ของ มศว องครักษ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.

นายภิญโย วงศ์ทอง
Mr. Pinyo Wongthong
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pinyowongthong@hotmail.com

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เคมี
วิทยาศาสตร์เคมี
ปิ โตรเคมี

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปี ทีส่ าเร็จ
2545
2548
2557

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ Chemical Engineering
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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). Styreneassisted 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.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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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. การนาเสนอผลงานวิจยั 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. หนังสือ ตารา
ไม่มี
4. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ไม่มี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วศ.บ
วศ.ม

นางปรารถนา ประชานุรักษ์
Mrs. Pradthana Prachanurak
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อมคณะวิศวกรรมศาสตร์
pradthanap@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วิศวกรรมเหมืองแร่
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี ทีส่ าเร็จ
2545
2549

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ Biofilm / Bioreactors / Biofilm formation / Biological wastewater treatment
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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. การนาเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
ไม่มี
3. หนังสือ ตารา
ไม่มี
4. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1. การศึ ก ษาปริ ม าณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM10) และความเข้ ม ข้ น ของโลหะหนั ก ในฝุ่ นที่เ กิ ด จาก
การจราจรบริเวณตลาดองครักษ์ จ.นครนายก ทุนวิจัยเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559. (หัวหน้ าโครงการ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ซ. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.สิง่ แวดล้อม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม พ.ศ.2553 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (สาหรับนิสิตรหัส 51)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (สาหรับนิสิตรหัส 52)
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.โยธาและ
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.โยธาและ
สิ่งแวดล้อม)
สิ่งแวดล้อม)
2. แผนการศึกษา : ประกอบด้ วย 2 แผนการศึกษา
2. แผนการศึกษา : ประกอบด้ วย 2 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาที่ 1 : หลักสูตร 4 ปี (รวม 157 หน่วยกิต)
แผนการศึกษาที่ 1 : หลักสูตร 4 ปี (รวม 164 หน่วยกิต)

3. โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษาที่ 1
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

3. โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษาที่ 1
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

31 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

ง. หมาววิชาเลือกเสรี
รวม
4. โครงสร้างแผนการศึกษา
แผนการศึกษาที่ 1
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
1. กลุ่มวิชาภาษา
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ

6 หน่วยกิต ค. หมาววิชาเลือกเสรี
157 หน่วยกิต
รวม
4. โครงสร้างแผนการศึกษา
แผนการศึกษาที่ 1
31 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
8 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา
2 หน่วยกิต
1.1 ภาษาไทย
6 หน่วยกิต
1.2 ภาษาต่างประเทศ
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38
120

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.สิ่งแวดล้อม)
2. แผนการศึกษา : ประกอบด้ วย 2 แผนการศึกษา
แผนเน้ นโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม (รวม 148 หน่วย
กิต)
แผนสหกิจศึกษา (รวม 148 หน่วยกิต)
3. โครงสร้าหลักสูตร
แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต ค. หมาววิชาเลือกเสรี
164 หน่วยกิต
รวม
4. โครงสร้างแผนการศึกษา
4.1 แผนเน้นโครงงาน
38 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
9 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ (20 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
6 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
หน้ า 128

6 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต

30

หน่วยกิต

9
3
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (สาหรับนิสิตรหัส 51)
2. กลุ่มวิชาสารสนเทศ
2 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

2

หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาพลศึกษา

2
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (120 หน่วยกิต)
1.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
3.กลุ่มวิชาหลักเฉพาะ
4.กลุ่มวิชาชีพเลือก
ค. หมาววิชาเลือกเสรี
รวม

14
32
71
3

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (สาหรับนิสิตรหัส 52)
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
และเทคโนโลยี
3.กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
15 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (120 หน่วยกิต)
1.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
หน่วยกิต 2.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
หน่วยกิต 3.กลุ่มวิชาหลักเฉพาะ
หน่วยกิต 4. กลุ่มวิชาชีพเลือก

6 หน่วยกิต ค. หมาววิชาเลือกเสรี
157 หน่วยกิต
รวม
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8

หน่วยกิต

14
32
71
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
164 หน่วยกิต
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1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
3
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์
8
และสังคมศาสตร์)
2. วิชาเลือก (10 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์
3
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์
5
และสังคมศาสตร์)
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
2
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (112 หน่วยกิต)
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. กลุ่มโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
5. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค. หมาววิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

22

หน่วยกิต

50
30
4
6
6
148

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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4.2 แผนสหกิจศึกษา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
1.วิชาบังคับ (20 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
1.1.1 ภาษาไทย
3
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
6
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 3
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์
8
ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2.วิชาเลือก (10 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 3
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์
5
ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
2
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (112 หน่วยกิต)
1.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
22
คณิตศาสตร์
2.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
50
3.กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30
4.กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7
5. กลุ่มวิชาเอกเลือก
3
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ค. หมาววิชาเลือกเสรี
6
รวม
148

หน้ า 131

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ตารางที่ 2 รายละเอียดเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาที่มกี ารเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิม พ.ศ.2553 และ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

5.
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คม 103 เคมีท่วั ไป
CH 103 General Chemistry
3(3-0-6)
ศึกษาพื้นฐานของทฤษฎีอะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติ
แก็ส , ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง สมดุ ล เคมี
สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ
และแนวโน้ มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ
อโลหะและธาตุทรานซิชัน
คม 193 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
CH 193 General Chemistry Laboratory
1(0-3- 0)
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา คม 103

ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
PY 102 Introductory Physics II
3(3-0-6)
สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่ เ หล็ก
และอัน ตรกิริ ย าทางแม่ เ หล็ก สนามแม่ เ หล็ก ไฟฟ้ าที่
ขึ้ นกั บ เวลาไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลั บ
อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ แสง ทฤษฎี สั ม พั น ธภาพ ทฤษฎี
ควอนตัม ฟิ สิกส์นิวเคลียร์
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
1(0-3-0)
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส 101

ฟส 182 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
PY 182 Introductory Physics Laboratory II
1(0-3-0)
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส 102
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คม 103 เคมีท่วั ไป
CH 103 General Chemistry
3(3-0-6)
ศึ ก ษาพื้ นฐานของทฤษฎี อ ะตอมและโครงสร้ างอะตอม
ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติแก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง
สมดุ ล เคมี สมดุ ล ไอออน จลนพลศาสตร์ เ คมี พั น ธะเคมี
ตารางธาตุ และแนวโน้ มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเต
ติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน
คม 193 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
CH 193 General Chemistry Laboratory
1(0-3- 0)
ฝึ กทัก ษะการใช้ อุป กรณ์พ้ ื นฐานทางเคมี ความปลอดภัยใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารท าการทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลที่เ กี่ ย วกั บ
ปริมาณสัมพันธ์ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง
การจั ด เรี ย งอนุ ภ าคในของแข็ง สมดุ ล เคมี อิ น ดิ เ คเตอร์
จลนพลศาสตร์ เ คมี ก ารวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพไอออนบวกและ
ไอออนลบ
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
PY 102 Introductory Physics II
3(3-0-6)
สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่เหล็กและ
อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ าที่
ขึ้นกับเวลา ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ
อิเล็กทรอนิกส์ แสง ทฤษฎีสมั พัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
1(0-3-0)
ปฏิบั ติ ก ารทางฟิ สิก ส์ท่ เี กี่ยวข้ องกับ หลั กการวั ดพื้ นฐาน ค่ า
ความคลาดเคลื่อน และเลขนัยสาคัญ, กลศาสตร์ของวัตถุแข็ง
เกร็งและสภาพยืดหยุ่น, กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์,
การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คลื่น, และทัศน
ศาสตร์เบื้องต้ น
ฟส 182 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
PY 182 Introductory Physics Laboratory II
1(0-3-0)
ปฏิบัติการทางฟิ สิกส์ท่เี กี่ยวข้ องกับหลักการและการใช้ งาน
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ าเบื้องต้ น, ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ าและ
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หมายเหตุ
รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร







รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
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ลาดับ
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6.

วศฟ 191 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
EE 191 Mathematics for Engineering I
3(3-0-6)
เส้น ระนาบ และผิวในปริภมู ิสามมิติ พีชคณิต เวกเตอร์
ในระบบสามมิติ การวิเคราะห์เวกเตอร์ การหาอนุพันธ์
และปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น ค่ า เวกเตอร์ แคลคู ลั ส ของ
ฟั งก์ชันค่าจริงสองตัวแปร แคลคูลัสของฟั งก์ชันค่ าจริง
หลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์
ตามผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของสโตค สมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่ าหนึ่ง และการ
หาผลเฉลยด้ วยวิธีต่างๆ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เ ชิ ง
เส้ นและการแก้ ด้วยวิธีต่างๆ ผลการแปลงลาปลาซ ผล
การแปลงลาปลาซผกผัน
วศฟ 291 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
EE 291 Mathematics for Engineering II
3(3-0-6)
สมการเชิงผลต่ างอันดับหนึ่ง สมการเชิงผลต่ างอันดับ
สองเอกพันธุแ์ ละไม่เอกพันธุ์ สมการเชิงผลต่างโคชีออย
เลอร์ อนุ ก รมฟู เรีย ร์ ฟู เ รีย ร์อินทิก รัล ผลการแปลงฟู
เรีย ร์ สมการเชิ งอนุ พั นธ์ย่ อ ย และปั ญ หาค่ า ขอบเขต
ระนาบเชิ ง ซ้ อ น ฟั ง ก์ชั นเชิ ง ซ้ อ น ฟั ง ก์ชั นวิ เ คราะห์
สมการโคชี รีมั นน์ การส่งคงแบบ การหาอนุ พั นธ์และ
ปริพันธ์เชิงซ้ อน ทฤษฎีบทปริพันธ์ของโคชี อนุกรมเทย์
เลอร์ อนุกรมแมคลอริน อนุกรมโลรองต์ ภาวะเอกฐาน
การหาปริพันธ์เรซิดู ทฤษฎีบทของค่าเรซิดู

7.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แม่ เหล็ก , วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ , อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้
วศย 102 แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
CvE 102 Calculus for Civil and Environmental
Engineering I
3(3-0-6)
เรขาคณิตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริภมู ิสามมิติ และเวคเตอร์
ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น สมการเชิง
อนุพันธ์เบื้องต้ น สถิติและความน่ าจะเป็ นสาหรับวิศวกรรม
โยธาเบื้องต้ น

หมายเหตุ
 ตัดออกจากหลักสูตร







รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

วศย 203 แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 2
CvE 203 Calculus for Civil and Environmental
Engineering II
3(3-0-6)
สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิตของเมทริกซ์
ระบบสมการเชิงเส้ น และการกาจัดแบบเกาส์ อิสระเชิงเส้ น
และปริภูมิ เ วคเตอร์ ดี เ ทอร์มิ แนนต์ และกฎของคราเมอร์
เมทริกซ์ผกผัน และการกากัดแบบเกาส์-จอร์แดน ค่าเจาะจง
และเวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ต้งั ฉาก และวิธกี ารแนวทแยง








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
1.

2.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
วศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
EG 201 English for Specific Purposes I
3(3-0-6)
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใสระดับที่สงู ทั้ง
การพู ด การเขี ย น และการอ่ า น ในระดั บ สูง ขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะทาง
ของผู้เรียน
วศ 202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
EG 202 English for Specific Purposes II

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
EG 201 English for Specific Purposes I
3(3-0-6)
ศัพ ท์เ ฉพาะทางสาขาวิ ศ วกรรมการแยกแยะหน้ า ที่ ข อง
คาศัพท์ ฝึ กทักษะการออกเสี ยงคาภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
ข้อผิ ดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษที่ พบได้บ่ อยทั้งการฟั ง
การพูด การอ่านและการเขียน
วศ 202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
EG 202 English for Specific Purposes II

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560








หมายเหตุ
รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

 รายวิชาใหม่
 เปลี่ยนรหัสวิชา
หน้ า 133

3(3-0-6)
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทางด้ านการเขียน การอ่าน
และการสื่อ สารในระดั บ สูง ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ประกอบอาชีพในสาขาเฉพาะทางของผู้เรียน
3.

4.

5.

6.

วศก 101 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
ME 101 Basic Engineering Practice
2(1-3-3)
ฝึ กการใช้ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ ปฏิบัติงานปรับแต่ง
ขึ้นรูปโลหะ งานประกอบชิ้นส่วน งานเชื่อมไฟฟ้ า และ
แก็ส งานแปรรูปด้ วยเครื่องจักร และงานเครื่องมือ
ต่างๆในขบวนการผลิตทางวิศวกรรมขั้นพื้นฐานความ
ปลอดดภัยในการทางาน
วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EE 170 Computer Programming
3(2-3-5)
ความรู้ความเข้ าใจการทางานของคอมพิวเตอร์ท้งั
องค์ประกอบทางด้ านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน และโครงสร้ างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเขียนภาษาโปรแกรม แก้ ไข และการ
ทดสอบโปรแกรม

วศฟ 192 วิศวกรรมไฟฟ้ าเบื้องต้ น
EE 192 Fundamental of Electrical Mechanical
Engineering
ความรู้เ กี่ย วกั บ ระบบวงจรไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสสลั บ
กระแสตรง ระบบไฟฟ้ าสามเฟส เครื่อ งก าเนิดไฟฟ้ า
และมอเตอร์ไฟฟ้ าแบบต่ างๆ ระบบการป้ องกันไฟฟ้ า
ลัดวงจร สายล่ อฟ้ า ระบบการควบคุมความปลอดภัย
การจั ด การพลั ง งานไฟฟ้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ บื้ องต้ น
อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องทางไฟฟ้ าเครื่องกลในอาคาร
เช่ น ระบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า ง ลิ ฟ ท์ เครื่ อ งปรั บ อากาศ
เครื่อ งมือ สื่อ สาร การควบคุม แบบ และสัญ ลัก ษณ์ใ น
แบบ ระเบียบและ มาตรฐานต่างๆ
วศก 194 เขียนแบบวิศวกรรม
ME 194 Engineering Drawing
3(2-3-5)
เทคนิ ค การเขี ย นแบบ การเขี ย นตั ว อั ก ษร รู ป ทรง
เรขาคณิตประยุกต์ ทฤษฎีการเขียนภาพฉายแบบออโธก
ราฟฟิ ค การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพพิคทอเรีย ล
การก าหนดขนาดและภาพตั ด การร่ า งแบบเส้ น และ

3(3-0-6)
การเลื อกใช้คาที่เหมาะสมกับบริ บท บทสนทนาที่พบในงาน
วิศวกรรม เรี ยนรู ้ การสนทนา การอ่านและการเขียน เพื่อการ
สื่ อสารในงานวิศวกรรม
-ไม่มี-






เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร






รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย

วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EE 170 Computer Programming
3(2-3-4)
แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิ วเตอร์ องค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่ างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้ ใน
ปัจจุบัน ฝึ กปฏิบัติสาหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

-ไม่มี-

วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม
ME 109 Engineering Drawing
3(2-3-4)
ทักษะการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียน
แบบ การเขียนตัวอักษรและตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ ภาพ
ฉายออร์โธกราฟฟิ ก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิ กและการ
เขียนภาพสามมิติ การกาหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 รายวิชาใหม่
 เปลี่ยนรหัสวิชา
 เปลี่ยนชื่อวิชา
 เปลี่ยนคาอธิบาย
 เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
 ตัดออกจากหลักสูตร








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร
หน้ า 134

7.

8.

9.

10.

ระนาบขั้ น พื้ นฐาน สัญ ลั ก ษณ์ ใ นแบบวิ ศ วกรรมโยธา ภาพตัด มุมมองช่ วยและแผ่นคลี่ การเขียนภาพร่ าง เกลียว
ไฟฟ้ า เครื่องกล
สลักเกลียวและแป้ นเกลียว สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การ
เขียนแบบรายละเอียดและการประกอบชิ้นส่วน การเขียน
แบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้ น
วศอ 191 วัสดุวิศวกรรม
วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม
InE 191 Engineering Material
InE 222 Engineering Material
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ชนิ ด การวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ และการทดสอบวั ส ดุ ความสัม พั นธ์ระหว่ า งโครงสร้ า ง คุณ สมบั ติ กระบวนการ
วิ ศ วกรรม การวิ เ คราะห์ เ ฟสไดอะแกรม การศึก ษา ผลิ ต และการน าไปใช้ งานของวั ส ดุ วิ ศ วกรรมกลุ่ ม หลั ก
คุณสมบัติด้านโครงสร้ างทั้งหยาบและละเอียด กรรมวิธี ประกอบด้ วย โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมโพสิต
ทางความร้ อน การกัดกร่ อน วัสดุโลหะ เช่ น พลาสติก คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพ
ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต โพลีเมอร์ เซรามิกส์ จุดกาเนิด ของวัสดุ
ความเสียหาย การตรวจสอบและป้ องกัน การเลือกใช้
วัสดุวิศวกรรม
วศก 291 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
วศย 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
ME 291 Engineering Mechanics I
CvE 211 Engineering Mechanics I
3(3-0-6)
3(3-0-6)
บทบาทเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ ระบบแรงในสองมิ ติ และ พื้นฐานวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิตแิ ละสาม
สามมิติ การหาแรงลัพธ์ การสมดุลในสองมิติและสาม มิติ การหาแรงลัพธ์ หลักการสมดุลในสองมิติและ
มิติของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สถิตศาสตร์ของไหล
สามมิติข องอนุ ภาคและวัต ถุ แ ข็งเกร็ง โครงสร้ าง
โครงสร้ า ง โครงและเครื่ อ งจั ก รศู น ย์ ก ลางมวล เซน
ทรอยด์ของเส้ น พื้ นทีป ริม าตร และวั ต ถุ ผสม ทฤษฎี ศูนย์กลางมวลและเซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย
แพพพัส ผลของแรงภายนอกและภายในต่ อคาน สาย แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ของไหล ความเสียด
เคเบิล ความเสียดทาน กฏการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิว ทาน หลั ก ของงานเสมื อ น และเสถี ย รภาพ
ตันงานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อยของพื้นที่
พลศาสตร์เบื้องต้ น
วศก 292 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
-ไม่มีME 292 Engineering Mechanics II
3(3-0-6)
บทนาเกี่ยวกับพลศาสตร์ คิเนมาติกของอนุ ภาค ชนิด
การเคลื่อนที่ของอนุภาค จลน์ศาสตร์ของอนุภาค กฏข้ อ
สองของนิว ตั น วิ ธีก ารพลังงานและโมเมนตั ม ระบบ
อนุภาค คิเนมาติกของวัตถุแข็งแกร่ ง การเคลื่อนที่ใ น
ระนาบของวั ต ถุ แ ข็ ง แกร่ ง จลน์ ศ าสตร์ ข องวั ต ถุ
แข็งแกร่ งในสามมิ ติ การสั่นสะเทือ นเชิ งกลแบบมี ตัว
หน่วงและไม่มีตัวหน่วง
วศอ 201 สถิติวิศวกรรม
-ไม่มีInE 201 Engineering Statistics
3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ม การแจกแจงความ
น่ าจะเป็ นไม่ ต่อเนื่อง และแบบต่ อเนื่อง ค่ าคาดหมาย
และโมเมนต์ฟังก์ช่ัน การประยุกต์ใช้ กบั ทฤษฏีของความ
เชื่ อ ถือ ทฤษฎีก ารสุ่มตั วอย่ า ง ทฤษฎีก ารประมาณค่ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

หน้ า 135

11.

12.

13.

14.

การทดสอบสมมติ ฐ าน การถดถอยเชิ ง เส้ นและ
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์
สถิติกบั การควบคุมอุตสาหกรรม
วศอ 351เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
InE 351 Engineering Economy
3(3-0-6)
หลัก เศรษฐศาสตร์ ข้ั นพื้ นฐาน แนวความคิ ด เกี่ย วกับ
ต้ นทุนเพื่อการตัดสินใจ ค่ าของเงินตามกาลเวลา การ
ประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก ภาษี และการเสื่อม
ราคา การศึกษา การทดแทน การตัดสินใจภายใต้ ความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ต้นทุน
วศย 213 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
CvE 213 Strength of Material I
3(3-0-6)
ความเค้ นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่ า งแรง
แรงดึง แรงกด แรงบิด แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด กับ
การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งของวั ส ดุ คาน ชิ้ นส่ ว นเชิ ง
ประกอบ เหล็กเส้ น ท่อ กลม ท่อกลมบาง กฎของฮุค
ยังส์โ มดูลัส ทฤษฎีพ ลั งงานความเครี ย ด ความเค้ นที่
เกิด ขึ้ น เนื่ อ งจากอุ ณ หภูมิ เ ปลี่ ย นแปลง ปั ญ หาที่ไ ม่
สามารถแก้ ไขโดยหลักสถิตศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในการดึง
และกด ภาชนะผนังบาง การรับแรงบิด ทฤษฎีของคาน
และโมเมนต์ดัดในคาน การโก่งของคาน ทฤษฎีเสาสูง
การรวมความเค้ น
วศย 214 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
CvE 213 Strength of Material II
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความเครียดและความเค้ น คานต่ อเนื่อง
ทฤษฎีสมการสามโมเมนต์ ความเค้ นรวม วงกลมของ
มอร์ ความเครียดรวม คานประกอบจากวัสดุต่างชนิด
เสายาวปานกลาง และเสายาวรับน้าหนักบรรทุกวิกฤติ
สูตรของออยเลอร์ การต่ อโครงสร้ างด้ วยหมุดย้า และ
สลักเกลียวและการเชื่อมแรงกระทาซ้าๆ ความล้ าของ
โลหะ วิธีพลังงานทฤษฎีของคาสติเกลียโน และทฤษฎี
วิบัติ
วศก 255 กลศาสตร์ของไหล 1
ME 255 Fluid Mechanics I
3(3-0-6)
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล แรงกระทา
ต่ อ วั ต ถุ ใ นของเหลว แรงลอยตั ว และสมดุ ล ของไหล
สมมุ ติ แ ละของไหลจริ ง การไหลแบบราบเรี ย บและ
ปั่ นป่ วน การไหลแบบต่ างๆ การไหลคงที่ และการไหล
ไม่ คงที่ แรงต้ านทานการไหล ทฤษฎีพลังงาน สมการ

-ไม่มี-
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เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

วศย 213 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
CvE 213 Strength of Material I
3(3-0-6)
ศึก ษาแรง หน่ ว ยแรง กลสมบั ติ ข องวั ส ดุ ความสัม พั น ธ์
ระหว่ า งหน่ ว ยแรงและความเครี ย ด โมเมนต์ บิ ด บิ ด
แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่ วยแรงในคาน
และการโก่งตัวของคาน








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

วศย 214 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
CvE 213 Strength of Material II
3(3-0-6)
คา นแบ บ อิ ท ดี เ ทอร์ มิ เ นทเชิ ง สถิ ต หน่ ว ย แรงและ
ความเครีย ดรวม วงกลมของมอร์ คานประกอบ การโก่ ง
เดาะของเสา ทฤษฎีของการวิบัติ
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ตัดออกจากหลักสูตร

วศย 241 ชลศาสตร์
CvE 241 Hydraulics
3(3-0-6)
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล แรงกระทาต่ อ
วัตถุในของเหลว แรงลอยตัวและสมดุล สมการของความ
ต่ อเนื่องและการเคลื่อนที่ ของไหลสมมุติและของไหลจริง
การไหลแบบราบเรียบและปั่ นป่ วน การไหลแบบต่างๆ การ
ไหลคงที่ และการไหลไม่ คงที่ แรงต้ านทานการไหล ทฤษฎี
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โมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลคงที่ การไหลในท่อนา้
เปิ ด การวัดการไหล การวิเคราะห์มิติและแบบจ าลอง
เครื่องสูบนา้ และกังหันนา้
วศย 343 ปฏิบัตกิ ารชลศาสตร์
CvE 343 Hydraulic Laboratory
3(2-3-5)
การทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและ
ลักษณะต่างๆ ของการไหล ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์
ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสูญเสีย
พลังงาน การไหลในทางนา้ เปิ ด การไหลคงที่และไม่คงที่
และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เครื่องสูบนา้
ปฏิบัติการชลศาสตร์ประกอบด้ วยการทดลอง 12 ถึง
14 การทดลอง
วศย 261 วิศวกรรมสารวจ
CvE 261 Surveying
3(3-0-6)
แนะน างานส ารวจ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นงานส ารวจ
พื้นฐานงานสารวจภาคสนาม การทาระดับ การวัดมุม
หลัก การและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ล้ องธีโ อโดไลท์ การวั ด
ระยะและทิศ ทาง ความคลาดเคลื่ อ นในการส ารวจ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การปรับแก้ ข้อมูล การ
ตรวจสอบสามเส้ า (งานสามเหลี่ยม) ความแม่ นยาใน
การคานวณค่ า แอซิมั ธ ความแม่ นย าในการทาวงรอบ
ระบบพิ กัดแนวราบ ความแม่ นย าในการทางานระดับ
การสารวจรังวัดแผนที่ภมู ิประเทศ การเขียนแผนที่
วศย 263 ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
CvE 263 Surveying Camp
1(0-80-40)
การฝึ กงานภาคสนาม เพื่อสารวจทาแผนที่เบื้องต้ น การ
สารวจวงรอบ การสารวจระดับ การเก็บรายละเอียดแนว
เส้ นสารวจ การสารวจโครงข่ าย การสารวจโดยใช้ โ ต๊ะ
แผนที่ การทาวงรอบสตาเดีย และการสารวจทาแผนที่
ภูมิประเทศ ในพื้นที่ท่กี าหนดให้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ฝึ กหัด
การวางแผนงานการใช้ เ ครื่องมื อ อุป กรณ์สารวจ การ
คานวณ การปรับแก้ ต่างๆ ใช้ เวลาทางานรวมกันไม่ น้อย
กว่า 80 ชั่วโมง
วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์
CvE 332 Soil Mechanics
3(3-0-6)
การจาแนกดิน คุณสมบัติทางฟิ สิกส์ของดิน กลศาสตร์ท่ ี
เกี่ยวข้ องกับดิน การสารวจดินเพื่อการก่ อสร้ าง ความ
หนาแน่ นดิน คุณสมบัติทางด้ านแรงเฉือนของดิ นเม็ด

พลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลในทางนา้
เปิ ด การวัดการไหล การวิเคราะห์มิติและแบบจาลอง เครื่อง
สูบนา้ และกังหันนา้
วศย 241 ปฏิบัตกิ ารชลศาสตร์
CvE 241 Hydraulic Laboratory
1(0-3-0)
ปฏิบัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
และลักษณะต่าง ๆ ของการไหล ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์
ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสูญเสีย
พลังงาน การไหลในทางนา้ เปิ ด การไหลคงที่และไม่คงที่และ
อุปกรณ์ทางชลศาสตร์เทอร์ไบน์ เครื่องสูบนา้








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

วศย 261 วิศวกรรมสารวจ
CvE 261 Surveying
3(3-0-6)
หลักการในงานสารวจ และเครื่องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ
การทาระดับ หลัการและการประยุกต์ใช้ กล้ องวัดมุม การวัด
ระยะ การหาทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในการสารวจ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การคานวณ และปรับแก้
ข้ อมูล การสารวจด้ วยโครงข่ายสามเหลี่ยม การหามุมอซิมุท
การหาพิกดั จากการทาวงรอบ การสารวจงานระดับ งานเก็บ
รายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภมู ิประเทศ การวางผังงาน
สิ่งก่อสร้ าง การวางแนวทางโค้ งราบ-ดิ่ง การพิมพ์แผนที่








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

วศย 263 ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
CvE 263 Surveying Camp
1(0-6-0)
การฝึ กงานภาคสนาม การทาระดับ การประยุกต์ใช้ กล้ องวัด
มุม การวัดระยะ การหาทิศทาง หาความคลาดเคลื่อนในการ
ส ารวจ หาความคลาดเคลื่ อ นที่ย อมรั บ ได้ ค านวณ และ
ปรับแก้ ข้อมูล สารวจด้ วยโครงข่ ายสามเหลี่ยม หามุมอซิมุท
หาพิ กั ด จากการท าวงรอบ ส ารวจงานระดั บ งานเก็บ
รายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภมู ิประเทศ การพิมพ์แผนที่
ใช้ เวลาทางานรวมกันไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์
CvE 332 Soil Mechanics
3(3-0-6)
การกาเนิดดิน การจาแนกดินและคุณสมบัติตามดัชนีต่างๆ
การบดอัด การซึมน้าของดินและปั ญหาการไหลซึม หน่ วย
แรงประสิทธิผลหลักของมวลดิน การกระจายของหน่วยแรง








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร
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หยาบและเม็ดละเอียด การไหลของนา้ ในดิน ความเค้ น
ในดิน หน่วยแรงในดิน สเตทเพลท ทฤษฎีมอร์เซอร์
เกอร์ แบริ่ ง คอมเพลกซิ ต้ ี และการทรุ ด ตั ว ของดิ น
ทฤษฎีคอนโซลิเ ดชั่ น ทฤษฎีก ารอัด ตั ว การปรับ ปรุง
คุณภาพ การรับนา้ หนักของดิน
วศย 334 วิศวกรรมฐานราก
CvE 334 Foundation Engineering
3(3-0-6)
การออกแบบฐานรากตื้นชนิดต่างๆ ฐานรากเสาเข็ม
ประสิทธิภาพของเข็มกลุ่ม การวิเคราะห์การทรุดตัวของ
ฐานราก โครงสร้ างใต้ ดิน กาแพงกันดิน แรงดันดิน
ด้ านข้ าง ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตลิ่ง การ
ออกแบบเขื่อน ซีตไพล์ คอฟดฟอร์แตม

20.

วศย 381 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
CvE 381 Chemistry for Environmental Engineering
3(2-3-5)
หลัก เคมีท่ัว ไป ลัก ษณะทางเคมี และกายภาพของน้า
และน้า เสีย การวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งน้า และน้า เสีย ใน
ห้ อ งปฏิบั ติก าร เช่ น การเตรีย มสารละลายมาตรฐาน
ความขุ่น สี ความเป็ นกรดด่าง ค่าความนาไฟฟ้ า ความ
กระด้ าง ค่าบีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสเฟต ฟอสฟอรัส
โลหะ ไขมัน เป็ นต้ น

21.

วศย 382 จุลชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
CvE 382 Microbiology for Environmental
Engineering
3(2-3-5)
ความรู้ เกี่ ย วกั บ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นน้ า น้ า เสี ย เช่ น ชนิ ด
โครงสร้ าง ขนาด รูปร่าง การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์
วั ฏ จั ก รทางชี ว เคมี การอยู่ ร่ว มกันของจุ ลินทรีย์ ชนิด
ต่ า งๆ เป็ นต้ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อม การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในกระบวนการบ าบั ด น้ า เสี ย หลั ก การ
ควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์ การฆ่ า เชื้ อโรค การวิ เ คราะห์ จุ ล
ชีววิทยาในห้ องปฏิบัติการ เช่น การจาแนกชนิดและการ
ประมาณจานวน เป็ นต้ น

22.

วศย 383 หน่วยปฏิบัตกิ ารเฉพาะสาหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม

การยุบตัวของดิน กาลังเฉือนของดิน ทฤษฎีของแรงดันดิน
เสถียรภาพของความลาด กาลังแบกทาน




4(3-3-6)
การสารวจผิวดิน กาลังแบกทานของฐานราก การออกแบบ 
ฐานรากแผ่ และฐานรากเสาเข็ม การวิ เ คราะห์ก ารทรุดตัว 
ปั ญหาของแรงดัน ดินทางข้ างและโครงสร้ างกันดิน กาแพง
เข็มพืด การปรับปรุงสภาพดิน การออกแบบฐานรากแพและ
ฐานรากจมบ่ อ เบื้ องต้ น การเปิ ดหน้ า ดิ น และการค้า ยั น
เบื้องต้ น ความเสถียรของคันดิน และไหล่ ตลิ่ง ทานบ การ
ออกแบบเขื่อน ฝึ กปฏิบัติการออกแบบฐานราก
วศส 201 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

EvE 201 Chemistry for Environmental Engineering

4(3-3-7)

หลักเคมีท่ใี ช้ ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม จลนศาสตร์เคมีสมดุล 
เคมี เ คมี กรด-ด่ า ง ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั่ น -รี ดั ก ชั่ น การ 
ตกตะกอนและการละลาย คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ 
ของน้ํ า และน้ํ า เสีย วิ ธี ใ นการค านวณและการประยุ ก ต์ ใ ช้
ข้ อ มู ล เพื่ อ การปฏิบั ติ ก ารทางด้ า นวิ ศ วกรรมสิ่ง แวดล้ อ ม
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่ าง น้ํ าและน้ํ าเสีย การวิเคราะห์
คุณสมบัติน้ําและน้ํ าเสียในห้ องปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้
ในการ ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้ อม
วศส 202 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

EvE 202 Biology for Environmental Engineering

3(2-3-4)

เซลล์และโครงสร้ างของเซลล์ วิธีการเก็บตั วอย่างนา้ และนา้ 
เสีย และการวิเคราะห์หาตัวแปรทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา 
การฆ่ า เชื้ อโรค ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต 
จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมในระบบนิ เ วศวิ ท ยา การ
เปลี่ ย นแปลงทางนิ เ วศ ห่ ว งโซ่ อ าหาร และการตรวจวั ด
จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละสิ่ง มี ชี วิ ต เพื่ อ ใช้ เป็ นดรรชนี ใ นการวั ด การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้ อม การย่ อยสลายสารอินทรีย์
ทางชีววิทยา การจาแนกจุลินทรีย์ในกระบวน การบาบัดน้า
เสียแบบต่าง ๆ เช่ น ระบบบ่อ ระบบตะกอนเร่งระบบหมัก
ไร้ อากาศ
วศส 203 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1


วศย 436 วิศวกรรมฐานราก
CvE 436 Foundation Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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EvE 383 Unit Operations for Environmental
Engineering
3(3-0-6)
หลัก ารทางชี ว ภาพ กระบวนการทางเคมี จ ลน์ศ าสตร์
กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ การถ่ายเทมวลสาร
ในสถานะต่างๆ การสมดุลของมวลและพลังงาน การทา
ให้ เ ป็ นกลางทางเคมี การลอยตั ว และตกตะกอน การ
ส ร้ า ง แ ล ะ ร ว ม ตะ ก อ น ก า ร ป รั บ สภา พ ตะก อ น
กระบวนการบ าบั ด ทางชี ว ภาพ การพิ จ ารณาหน่ ว ย
ปฏิบัติการในการบาบัดนา้ เสีย การปรับปรุงคุณภาพนา้
การควบคุมมลพิษทางอากาศ การฆ่าเชื้อโรค
-ไม่มี-

23.

EvE 203 Unit Operations and Process for Environmental  เปลี่ยนคาอธิบาย
Engineering I
 เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
3(3-0-6)
 ตัดออกจากหลักสูตร
หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เลื อ กใช้ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารทางกายภาพและเคมี ใ นการ
ปรับ ปรุงคุณ ภาพน้า และบ าบั ด น้า เสีย การกวนผสม การ
ตกตะกอน การลอยตะกอนการกรอง การปรับสมดุลย์ การ
เติมอากาศ การถ่ ายเทมวล การแลกเปลี่ยนอิออน การดูด
ซับ การตกตะกอนด้ วยสารเคมี การฆ่าเชื้อโรค

วศส 304 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ
สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 2
EvE 304 Unit Operations and Process for Environmental
Engineering II
3(3-0-6)
หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เลื อ กใช้ หน่ ว ยปฏิบั ติ ก ารทางชี ว ภาพในการบ าบั ด น้า เสีย
กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบต่าง ๆ ใช้ อากาศ
แบบตะกอนแขวนลอย กระบวนการบาบัดใช้ อากาศแบบ
ตะกอนยึดเกาะ กระบวนการบาบัดไม่ใช้ อากาศแบบตะกอน
แขวนลอย กระบวนการบาบัดไม่ ใช้ อากาศแบบตะกอนยึด
เกาะ การกาจัดธาตุอาหารด้ านชีววิทยา กระบวนการบาบัด
ประเภทบ่ อ ระบบบาบัดและกาจัดสลัดจ์ ระบบบาบัดโดย
ธรรมชาติ

 รายวิชาใหม่
 เปลี่ยนรหัสวิชา
 เปลี่ยนชื่อวิชา
 เปลี่ยนคาอธิบาย
 เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
 ตัดออกจากหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ลาดับ
1.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
วศย 481 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
CvE 481 Water Supply and Sanitary Engineering
3(3-0-6)
การประมาณปริ ม ารน้า ใช้ แ ละน้า ทิ้ง คุ ณ ภาพน้า และ
มาตรฐานน้า กิ น น้า ใช้ แหล่ ง น้า และการส่ ง น้า การ
ออกแบบโรงประปา การออกแบบระบบแจกจ่ายนา้ โดย
ท่ อ และเครื่ อ งสูบ น้า การเดิ น ท่ อ ภายในอาคาร การ
ออกแบบระบบท่ อ ระบายน้ า ทิ้ งและน้ า เสี ย การ
สุข าภิบ าลชุ ม ชน โรงงานอาคาร การออกแบบระบบ
รวบรวมและบาบัดนา้ เสีย

2

-ไม่มี-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศส 311 การออกแบบงานประปา
EvE 311 Water Work Design
3(2-2-5)
ความสาคัญของนา้ ธรรมชาติและแหล่งนา้ วิกฤตการณ์นา้ ที่
เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม ความต้ องการและความจาเป็ นใน
การใช้ นา้ แหล่งนา้ ดิบ คุณภาพและมาตรฐานนา้ ผิวดินและ
นา้ ใต้ ดิน กระบวนการบาบัดนา้ และหลักเกณฑ์ท่วั ไปในการ
เลือกระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ การออกแบบถังผสม ระบบ
เติมอากาศ ระบบปรับพีเอชและกาจัดความกระด้ าง ระบบ
ตะกอน การตกตะกอน ถังกรองและระบบฆ่าเชื้อโรคด้ ว ย
คลอรีน
วศส 321 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 321 Environmental Engineering Laboratory

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560








หมายเหตุ
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เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
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 เปลี่ยนรหัสวิชา
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ลาดับ

3.

4.

5.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

วศย 483 การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย
CvE 483 Wastewater Engineering Design
3(3-0-6)
ลั ก ษณะน้ า เสี ย จากแหล่ ง ต่ า งๆ มาตรฐานน้ า ทิ้ ง
หลัก เกณฑ์ใ นการเลือ กระบบบ าบั ด น้า เสีย แบบต่ างๆ
เช่ น ระบบแยกตัวด้ วยตะแกรง ถังตะกอน และระบบ
เติมอากาศ แบบเลี้ย งตะกอนจุ ลินทรีย์ และระบบบ่ อ
เติมอากาศ แบบถังกรองชี ว ภาพ ระบบบ่ อ ผึ่ง ระบบ
แผ่น สัมผัสชีวภาพ การออกแบบระบบบ่อ ระบบบาบัด
ด้ วยวิธีทางธรรมชาติ รวบรวมน้าเสียน้าและน้าจากท่อ
ระบายน้าฝน การบาบัดตะกอน และการจัดการน้า ทิ้ง
จากระบบบ าบั ด การบ าบั ด น้า เสีย จากอุ ต สาหกรรม
เบื้องต้ น
วศย 482 การจัดการขยะและของเสีย
CvE 482 Solid Waste and Hazardous Waste
Management Engineering
3(3-0-6)
ลั ก ษณะทางกายภาพและเคมี ข องขยะ และของเสีย
อันตราย ทั้งในรูป ของแข็ง ของเหลว และก๊า ซ ระบบ
เก็บและขนถ่าย การจัดการเบื้องต้ น กระบวนการกาจัด
วิธตี ่างๆ เช่น วิธที างธรรมชาติ การฝังกลบ การเผา การ
หมั ก ก า รลดปริ ม า ตร และขนา ด ก า รคั ด แยก
องค์ ป ระกอบของขยะ การน ามาใช้ ใ หม่ หลั ก เกณฑ์
ข้ อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
วศย 485 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
CvE 485 Air and Noise Pollution Control
3(3-0-6)
ความรู้เกี่ยวกับการเกิด แหล่งของมลพิษทางอากาศและ
เสียง หลักการเผาไหม้ ก๊าซเสีย และอนุภาคที่เกิดจาก
การเผาไหม้ คุณสมบัติทางเคมีของสารมลพิษอากาศ
การแพร่ กระจายของมลสาร ผลที่มีต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้ อม การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ การ
ควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็ นอนุภาค และก๊าซ แนว
ทางการควบคุมมลพิษทางอากาศ และเสียง ข้ อกาหนด
และมาตรฐานต่างๆ การออกแบบระบบควบคุมป้ องกัน
เบื้องต้ น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3(1-6-2)
ศึกษากระบวนการตกตะกอน การตกตะกอนด้ วยสารเคมี
การฆ่าเชื้อโรคด้ วยคลอรีน และกระบวนการบาบั ดน้า เสีย
ทางชี ว ภาพบางประเภท โดยการวิ เ คราะห์ ท ดลองใน
ห้ องปฏิบัติการ
วศส 322 การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
EvE 322 Wastewater Engineering Design
3(2-2-5)
ลักษณะของนา้ เสีย มาตรฐานคุณภาพนา้ ทิ้ง ลักษณะของนา้
เสียจากแหล่งต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบาบัดนา้
เสีย การออกแบบระบบแยกด้ วยตะแกรง การออกแบบถัง
ตกตะกอน และระบบเติมอากาศ การออกแบบระบบบาบัด
นา้ เสียแบบเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ และระบบบ่ อเติมอากาศ
การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสียแบบถังกรองชีวภาพ ระบบ
บ่อผึ่ง ระบบแผ่นสัมผัสชีวภาพและระบบบาบัดนา้ เสียอื่น ๆ






หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

วศส 331 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
EvE 331 Solid Waste Engineering
3(3-0-6)
การระบุแหล่ งกาเนิด องค์ประกอบและสมบัติของมูลฝอย
การ ประมาณปริมาณมูลฝอย ระบบรวบรวมและเก็บขนมูล
ฝอย เทคโนโลยีในการ แยกมูลฝอยและในการกาจัดมูลฝอย
การออกแบบตามแนวคิดสาหรับระบบ การเผา ระบบหมัก
ท าปุ๋ ย และการฝั ง กลบแบบถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล การ
หมุ น เวี ย นวั ส ดุ ก ลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ การวางแผนในการ
จัดการมูลฝอย








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

วศส 341 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
EvE 341 Air Pollution and Control
3(3-0-6)
ประเภทและแหล่ ง ก าเนิ ด ของสารมลพิ ษ ในอากาศ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อนาไปใช้ ทานายการ
แพร่ กระจายและการเคลื่อนย้ ายของมลพิ ษในบรรยากาศ
การหมุ นเวี ย นของสารมลพิษในบรรยากาศโลก ปฏิกิริยา
เคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟี ย ผลกระทบของฝน
กรดต่ อ โลก การปล่ อ ยสารมลพิ ษ จากแหล่ ง อยู่ กับ ที่และ
แหล่ งเคลื่อ นที่ หลั ก การควบคุ ม การแพร่ ก ระจายของฝุ่ น
ละอองและก๊าซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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6.

7.

8.

9.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับ
วศส 351 ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
EvE 351 Environmental System and Management
3(3-0-6)
ปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมและจรรยาบรรณวิ ศวกร องค์กร
กฎหมายและข้ อก าหนดที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การจั ด การ
สิ่งแวดล้ อม ข้ อบ่งชี้และดัชนี การบังคับใช้ และการณ์ลักษณะ
ทาง เศรษฐกิจของการควบคุมสิ่งแวดล้ อม ระบบการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อม การตรวจติ ด ตาม การ วิ เ คราะห์ เ พื่ อ การ
ตัดสินใจในการป้ องกันปัญหาสิ่งแวดล้ อม การประเมินความ
เสี่ยงด้ าน สิ่งแวดล้ อม การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต กรณีศกึ ษา

วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
CvE 480 Environmental System and Management
3(3-0-6)
ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งองค์ป ระกอบต่ า งๆของระบบ
สิ่งแวดล้ อมในเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ผลกระทบของ
สิ่ง แวดล้ อมต่ อ โครงการพั ฒ นาพื้ นที่ โครงการทาง
วิศวกรรมต่างๆการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม การ
วิเคราะห์และตัดสินใจความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้ อม และ
แนวทางการป้ องกั น แก้ ไข การจั ด การด้ านความ
ปลอดภัย นโยบายทางด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม ระเบี ย บข้ อ
กฏหมายสนธิสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง โครงสร้ าง และบทบาท
ขององค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้ องในงานสิ่งแวดล้ อ ม
การรับฟังความคิดเห็น การทาประชาพิจารณ์ การจัดทา
รายงาน เศรษฐศาสตร์ส่งิ แวดล้ อมเบื้องต้ น กรณีศกึ ษา
-ไม่มีวศส 361 การสุขาภิบาลอาคาร
EvE 361 Building Sanitation
3(3-0-6)
หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้ อกาหนด การ
ออกแบบระบบน้า ประปา (น้า ร้ อ นและน้าเย็น) ระบบท่อ
ระบายน้า โสโครก ดิ น ของเสีย และช่ อ งลมระบายอากาศ
ระบบป้ องกันอัคคีภัย การระบายน้า ณ แหล่ งที่ต้ั ง ระบบ
บาบัดนา้ เสียและการจัดการขยะสาหรับอาคาร มโนทัศน์ใน
การออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิดเชิง
บูรณาการด้ านวัสดุท่เี ป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อมและประหยัด
พลังงาน
-ไม่มีวศส 362 การออกแบบระบบท่อระบายเสียและการสูบนา้
EvE 362 Design of Sewerage and Pumping System
3(3-0-6)
การออกแบบชลศาสตร์ ใ นระบบท่ อ ระบายน้า เสีย การ
ประมาณปริม าณน้าในการ ออกแบบ การออกแบบระบบ
รวบรวมน้าเสีย และระบายน้าฝน ส่วนประกอบของระบบ
ระบายนา้ การออกแบบระบบสูบนา้ เสีย
-ไม่มีวศส 371 วิศวกรรมของเสียอันตราย
EvE 371 Hazardous Waste Engineering
3(3-0-6)
ชนิดและลักษณะเฉพาะของของเสียอันตราย การเก็บรักษา
และการขนส่ ง การ ตอบสนองฉุ ก เฉิ น กฎหมายและ
ข้ อบังคับ พิ ษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงเชิ งปริมาณ
การออกแบบและควบคุมระบบบาบัดทางกายภาพและเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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-ไม่มี-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การปรับ เสถีย รและการท าก้ อ นแข็ง การเผาเป็ นเถ้ า การ
ก าจั ด ด้ ว ยการฝั ง กลบ การจั ด การของเสีย ปนเปื้ อนสาร
กัมมันตรังสี และ ปฏิบัติการการสกัดกาก กฎของดาร์ซี การ
ประเมินทิศทางการไหลของนา้ ใต้ ดิน และการนาพา ของสาร
ปนเปื้ อนใต้ ดิน
วศส 381 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
EvE 381 Industrial Safety Management
3(3-0-6)
การเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในอุตสาหกรรม ทฤษฎี การ
วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ การป้ องกันการเกิดอุบัติเ หตุ
ในอุตสาหกรรม หลักการบริหารความปลอดภัย มาตรฐาน
ความ ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม การบริหารเพื่อควบคุม
การสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผน การออกแบบ
เพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์จากกรณีศกึ ษา

หมายเหตุ








รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร








หมายเหตุ
รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบาย
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
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รายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
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เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
ตัดออกจากหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา
ลาดับ
1.

2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
วศย 488 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
CvE 488 Environmental Engineering Project
Seminar
1(0-3-1)
การค้ นคว้ าและอภิปรายเรื่องที่น่า สนใจการวิ ศวกรรม
สิ่งแวดล้ อ ม โดยนิสิต จะต้ อ งศึก ษาค้ นคว้ า หาข้ อ มู ล /
ความรู้ ทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมสาขาต่ างๆ เช่ น
ผลการวิจัย เทคนิคใหม่ วิทยาการความก้ าวหน้ า เป็ น
ต้ น ค้ นคว้ า จากเอกสาร นิต ยสาร จุ ลสารทางวิ ช าการ
ต่ า งๆทั้ง ของต่ า งประเทศและภายในประเทศ เพื่ อ
นาเสนอและอภิปรายในที่ประชุม และทารายงาน อาจใช้
หัวข้ อสัมมนาเป็ นแนวทางการจัดทาโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม
วศย 489 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
CvE 489 Environmental Engineering Project
3(0-9-3)
โครงงาน / ปฎิบัติก ารที่น่า สนใจในด้ า นต่ างๆรวมทั้ง
การพัฒนาสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน ของสาขาวิศวกรรรม
สิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง โครงร่ า งต้ อ งผ่ า นความเห็นชอบจาก
คณาจารย์แล้ ว โดยต้ องทาโครงงานภายใต้ การควบคุม
ของอาจารย์ให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา นิสติ
จะต้ องส่งรายงานและสอบปากเปล่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศส 491 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 491 Environmental Engineering Project Preparation
1(0-3-0)
การศึกษาเกี่ยวกับโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม การตรวจ
เอกสาร การทดสอบ เบื้ องต้ น การน าเสนอข้ อเสนอ
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

วศส 492 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 492 Environmental Engineering Project
3(0-9-0)
โครงงาน/ปฏิบัติการที่น่าสนใจในด้ านต่ างๆ ของแขนงวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ซึ่งโครงร่ างต้ องผ่านความเห็นชอบ
จากคณาจารย์ และดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่งภาค
การศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ลาดับ
1.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
-ไม่มี-

2

-ไม่มี-

3.

-ไม่มี-

4.

-ไม่มี-

5.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศส 422 การฟื้ นฟูนา้ ใต้ ดิน
EvE 422 Soil and Groundwater Remediation
3(3-0-6)
ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของดินและนา้ ใต้ ดิน จุลินทรีย์
ในดิน แหล่งกาเนิดมลพิษในดินและนา้ ใต้ ดิน กฏหมายและ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการปนเปื้ อนในดินและน้าใต้ ดิน การเข้ า
ตรวจสอบพื้ นที่ป นเปื้ อน การเก็บ ตั ว อย่ า ง การวิ เ คราะห์
ตัวอย่ าง การฟื้ นฟูดินแบบในสถานที่และการนาดินออกไป
ฟื้ นฟูนอกสถานที่ กรณีศกึ ษา
วศส 423 การบาบัดนา้ เสียขั้นสูง
EvE 423 Advance Wastewater Treatment
3(3-0-6)
หลั ก ในการบ าบั ด น้า เสีย ขั้ น สูง การก าจั ด ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส การกาจัดสารประกอบที่มีพิษ ระบบการบาบัด
ทางธรรมชาติ
วศส 424 การออกแบบระบบการนาของเสียกลับมาใช้ ใหม่
EvE 424 Waste Recycling System Design
3(3-0-6)
หลักทางกลศาสตร์ของไหลและอุณ หพลศาสตร์ หลัก 3R
(Reduce, Reuse, Recycle) แนวความคิดและเกณฑ์การนา
ของเสียกลับมาใช้ ใหม่ ประโยชน์ของการนากลับมาใช้ ใ หม่
การออกแบบระบบการนาของเสียกลับมาใช้ ใหม่ กรณีศกึ ษา

วศส 425 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมขั้นสูง
EvE 425 Advanced Environmental Engineering Practices
3(2-3-4)
เรีย นรู้เ ทคนิค เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และฝึ กการใช้ เ ครื่องมือ
เครื่องวัด และเครื่องวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม เพื่อสามารถนาไปใช้ ในการตรวจสอบ
และวิ เ คราะห์คุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ เคมี และ
ชี ว ภาพ ได้ ทั้ ง ในที่ (In Situ) และในห้ องปฏิ บั ติ ก าร
(Laboratory) ตลอดจนเรียนรู้ทฤษฎีทางสถิติวิศวกรรมเพื่อ
นามาใช้ ในงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วศย 487 การออกแบบระบบฝังกลบ
วศส 432 การออกแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
CvE 487 Landfill Design
EvE 432 Sanitary Landfill Design
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หลัก การออกแบบบ่ อ ฝังกลบขยะอย่ า งถู ก สุข ลัก ษณะ หลัก การออกแบบบ่ อ ฝังกลบขยะอย่ า งถูก สุข ลัก ษณะทาง
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ที่มีระบบป้ องกันซึมของนา้ ชะ วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ที่มีระบบป้ องกันซึมของนา้ ชะขยะ มี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ขยะ มีระบบรวบรวมและบาบัดนา้ ชะขยะ มีระบบระบาย ระบบรวบรวมและบ าบั ด น้า ชะขยะ มี ร ะบบระบายก๊า ซ
ก๊าซ รวมถึงความเสถียรของคันดิน
รวมถึงความเสถียรของคันดิน
-ไม่มีวศส 452 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
EvE 452 Environmental Impact Assessment
3(3-0-6)
แนวทางในการประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ง แวดล้ อ ม ทาง
สังคมและทางสุขภาพ ขั้นตอน ในการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อม ทางสั ง คมและทางสุข ภาพ
มาตรการใน การลดผลกระทบและการติ ด ตามตรวจวั ด
กรณีศกึ ษา
-ไม่มีวศส 453 การป้ องกันมลพิษ
EvE 453 Pollution Prevention
3(3-0-6)
กฎหมายและข้ อบั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ของเสี ย อุ ต สาหกรรม
แนวทางในการลดปริมาณของเสียให้ เหลือน้ อยที่สดุ การนา
ของเสี ย กลั บ มาใช้ ประโยชน์ ใ หม่ แ ละการใช้ ซ้ า การ
ประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยีสะอาด การวิ เ คราะห์ว งจรชีวิตของ
วั สดุ การประเมิ นผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ข องการ
ป้ องกันมลพิษ
-ไม่มีวศส 454 มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
EvE 454 Industrial Pollution and Safety
3(3-0-6)
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลักและลักษณะเฉพาะ
ของมลพิษทางอุตสาหกรรม คุณภาพอากาศและนา้ ทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง หลักเกณฑ์ใ น
การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางน้า และอากาศ การ
จั ด การสารพิ ษ และของเสีย อัน ตราย ความปลอดภัย ใน
อุตสาหกรรม กรณีศกึ ษา
วศส 484 การจัดการคุณภาพนา้
วศส 455 การจัดการคุณภาพนา้
EvE 484 Water Quality Management
EvE 455 Water Quality Management
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาทางนา้ และคุณภาพ หลักวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้ อม ชุมชนและอาชีวอนามัย
น้า ความสัม พั นธ์ระหว่ า ง แหล่ งน้า การใช้ ป ระโยชน์ สิ่งแวดล้ อมในที่ทางาน มาตรฐานและความต้ องการทางด้ าน
และผลกระทบของการระบายนา้ ทิ้งสู่แหล่งนา้ ธรรมชาติ สุขภาพสิ่งแวดล้ อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การ
การแพร่ ข องมลสารในน้า การวิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตาม ประเมิ น ความเสี่ ย งทางสุ ข ภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้ หลั ก
คุณ ภาพน้า ในแหล่ งน้า ธรรมชาติ ด้ ว ยแบบจ าลองทาง วิศวกรรมในการป้ องกันสุขภาพสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย
คณิตศาสตร์หลักเกณฑ์การวางแผนควบคุมและจัดการ และการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
คุณภาพนา้
-ไม่มีวศส 482 วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้ อม
EvE 482 Environmental Health Engineering
3(3-0-6)
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ผลของการระบายน้า เสีย ต่ อ ระบบนิเ วศวิ ท ยาทางน้า และ
คุณภาพนา้ ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพแหล่งนา้ กับการ
ใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน การทานายทิศทางการแพร่ของมลสารโดย
อาศั ย แบบจ าลองคณิ ต ศาสตร์ แนวคิ ด ในการวางแผน
ควบคุ ม และจั ด การคุ ณ ภาพน้า การ วางแผนการจั ด การ
คุณภาพน้ าโดยอาศัยวิธหี าค่าเหมาะที่สดุ
วศส 483 กฎหมายสิ่งแวดล้ อม
EvE 483 Environmental Law
3(3-0-6)
กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้ อม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พระราชกฤษฎีกาและระเบี ยบข้ อบั งคั บ ทาง
สิ่ง แวดล้ อ ม พ.ร.บ.สาธารณสุข การด าเนิ น การและการ
บั ง คั บ ใช้ กฎหมายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและ
ระเบียบข้ อบังคับ
วศส 484 วิศวกรรมป้ องกันอัคคีภยั
EvE 484 Fire Protection Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับอัคคีภัย สาเหตุและชนิดของการ
เกิดอัคคีภัย เทคนิคและวิธีใช้ ในการควบคุมป้ องกันอัคคีภยั
วิธีการซ้ อมหนีไฟ การเขียนแผนป้ องกันอั คคีภัย ระบบแจ้ ง
เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ระบบไฟฟ้ าฉุ ก เฉิ น ป้ ายสัญ ลั ก ษณ์ ก าร
ป้ องกันอัคคีภัย การออกแบบระบบป้ องกันอัคคีภัยประเภท
ต่างๆ
วศส 485 การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
EvE 485 Noise and Vibration Control
3(3-0-6)
หลักของคลื่นเสียง การใช้ เครื่องมือ การวัด ผลกระทบของ
เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ นต่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม กฏหมายและระเบียบข้ อบังคับ การใช้ วัสดุซับ
เสียงและกาแพงกันเสียงและความสั่นสะเทือน
วศส 486 การสร้ างแบบจาลองสิ่งแวดล้ อม
EvE 486 Environmental Modeling
3(2-2-5)
ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของมลพิ ษ ระบบการผสมอย่ าง
ทั่วถึง ระบบท่อไหล ระบบกระกระจายการเคลื่อนที่ของมวล
อากาศในแนวนอน ปฏิกิริยาจลนศาสตร์ แบบจาลองสมดุล
ทางเคมี สมการสมดุลมวลของระบบท่อไหล สมการสตรีท
เตอร์เฟลส์ ออกซิเจนละลายในแม่ น้าใหญ่ และปากแม่ น้า
ปรากฏการณ์ยูโทรฟิ เคชั่นของทะเลสาบ สารเคมีอินทรีย์มี
พิษในแหล่งนา้ ต่างๆ การปนเปื้ อนในนา้ ใต้ ดิน การสะสมใน
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ชั้ นบรรยากาศและวิ ช าชี ว ธรณี เ คมี แบบจ าลองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการไหลเวียนทั่วไป
วศส 487 สิ่งแวดล้ อมและพลังงาน
EvE 487 Environment and Energy
3(3-0-6)
แหล่ ง พลั ง งานและการใช้ ประโยชน์ พลั ง งานฟอสซิ ล
ผลก ระทบ สิ่ ง แว ดล้ อ มจ าก การท า เหมื อ งและจาก
กระบวนการเชื้อเพลิง มลภาวะทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจก
และปรากฏการณ์ โ ลกร้ อ นที่เ กิด จากการใช้ เ ชื้ อเพลิ ง การ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและเทคโนโลยี พ ลั ง งานทดแทน การใช้
ประโยชน์จากพลังงานนา้ และผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและการ
บรรเทาผลกระทบนั้น ทางเลือกในการใช้ เชื้อเพลิงชนิดอื่นที่
ไม่ ใ ช้ เ ชื้ อเพลิ ง ฟอสซิ ล นั่ น คื อ พลั ง งานชี ว มวล พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม
วศส 488 การประยุ ก ต์ ใ ช้ คอมพิ ว เตอร์ใ นงานวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้ อม
EvE 488 Computer Application in Environmental
Engineering
3(2-3-4)
การใช้ คอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ คานวณงานทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
วิ เ คราะห์ปั ญ หาวิ ศวกรรมการประปา การไหลในท่ อ และ
ระบบการจ่ า ยน้า การวิ เ คราะห์ปั ญ หาทางอุท กวิ ท ยา การ
วิ เ คราะห์ท างชลศาสตร์ใ นระบบบาบัด น้าและน้าเสีย การ
ออกแบบระบบบาบัดนา้ และนา้ เสีย แบบจาลองการจัดการ
นา้ การใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมและจัดการมลภาวะทาง
อากาศ
วศส 489 การจัดการงานก่อสร้ างสาหรับงานทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม
EvE 489 Construction Management for Environmental
Engineering
3(3-0-6)
อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า งส าหรั บ กระบวนการหน่ ว ยทาง
สิ่งแวดล้ อ ม หลัก การของการจั ด การ องค์ก รการก่ อสร้ าง
ข้ อตกลงและการประมูล เครื่องมือในการควบคุมและการ
วางแผน การศึกษาความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์งบกระแส
เงิ น สด กฎหมายการก่ อ สร้ าง ระเบี ย บข้ อบั ง คั บ และ
มาตรฐานการแพร่ แ ละการปล่ อ ย ความปลอดภัย ในการ
ก่อสร้ าง บัญชีและการเงินในการก่อสร้ าง การก่อสร้ างและ
ข้ อพิพาทต่างๆ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ การเริ่มเดิน
ระบบและการทดสอบการใช้ งานของระบบ
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18.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
-ไม่มี-

19.

วศส 486 การวางผังเมืองและสิ่งแวดล้ อม
EvE 486 Town Planning and Environment
3(3-0-6)
ความมุ่งหมายและขอบเขตของการวางผังเมื อ ง การ
เจริญเติบโตของชุมชนจากองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม การคาดคะเนการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และจานวนประชากร การวางผังบริเวณและการ
จัดตั้งตัวอาคาร โดยคานึงถึงความกลมกลืนกับอาคาร
สถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์ของชุมชน ความเหมาะสม
ทางด้ านการใช้ ที่ ดิ น การวางระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการในอนาคต การป้ องกัน และบรรเทา ภัย
ธรรมชาติการประหยัดพลังงาน
วศส 494 การวิจัยปฏิบัตกิ าร
EvE 494 Operation Research
3(3-0-6)
วิ ธี ก ารวิ จั ย การรวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารค้ น คว้ า การ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา เพื่ อใช้ ในการแก้ ปั ญ หาทางด้ าน
วิศวกรรมโยธา กรณีศกึ ษาเฉพาะและจัดทารายงาน
วศส 495 ประมวลความรู้ทางวิศวกรรมโยธา
EvE 495 Integrating Civil Engineering Processes
3(3-0-6)
จรรยาบรรณวิศวกรรมโยธา กฎหมายระเบียบข้ อบังคับ
เกี่ย วกับ วิช าชี พ วิศวกรรมโยธา บทบาทหน้ า ที่วิ ศวกร
โยธา ขั้นตอนกระบวนการทางานทางวิ ศวกรรมโยธา
ต่างๆ เช่ น การศึกษา ความเหมาะสมของโครงการ การ
ส ารวจ การออกแบบ การควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง การ
บารุงรัก ษา ทบทวนความรู้พ้ ื นฐานและวิ ช าชี พ ต่ า งๆ
การประยุกต์ความรู้ไปใช้ ในการทางาน กรณีศึกษา การ
เตรียมตัวทางานในวิชาชีพ
วศส 496 การบริหารจัดการอาคารสถานที่และชุมชน
EvE 496 Facility Management and Building
Maintenance
3(3-0-6)
ทฤษฎี ก ารใช้ อ าคารสถานที่ พฤติ ก รรมการอยู่ อ าศัย
องค์ ป ระกอบสาธารณู ป โภค มาตรฐานของระบบ

20.

21.

22.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศส 495 หัวข้ อศึกษาขั้นสูงด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 495 Advanced Topics in Environmental
Engineering
3(3-0-6)
การศึกษาหัวข้ อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆ
ในวงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-
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23.

24.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
หลัก การบริหารอาคารสถานที่และชุ มชน เทคนิ ค การ
ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
โครงสร้ างเหล็กและไม้ ระบบประปา ระบบนา้ ทิ้ง ระบบ
บาบัดน้าเสีย ระบบไฟฟ้ าเครื่องกล การเลือกใช้ วัสดุท่ ี
เหมาะสม หลั ก การสร้ างเสริ ม สภาพแวดล้ อมให้
เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ อาคารและการ
ประหยัดพลังงาน แผนงานและงบประมาณ การก่อสร้ าง
และบารุงรักษา
วศส 497 การพัฒนาและการจัดการอสังหาริมทรัพย์
EvE 497 Real Estate Development and Management
3(3-0-6)
ทฤษฎีท่ีเ กี่ย วกับ การพั ฒ นาทางด้ า นอสังหาริ ม ทรั พ ย์
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ก า ร พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพ ย์ ใ นประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อุป
สงค์ อุปทานของเคหะการ การศึก ษาวิ เ คราะห์ความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ การวางแผนงาน แผนการเงิน
แผนการตลาด แผนการรื้ อถอน ขนย้ า ย แผนการ
ก่อสร้ าง แผนการบารุงรักษา แหล่งเงินทุน การซื้อขาย
เช่ า ซื้อ การเสื่อ มราคา เสื่อ มสภาพ ข้ อ กฏหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
วศส 498 การวิจัยปฏิบัตกิ าร
EvE 498 Operation Research
3(3-0-6)
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับงานทางด้ านวิศวกรรมโยธา และ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่น
ธุรกิจการพัฒนาที่ดิน วัสดุก่อสร้ าง งานรับเหมาก่อสร้ าง
ต่อเติม บารุงรักษา งานก่อสร้ างอาคาร บ้ านเรือน ถนน
ระบบการป้ องกันผลกระทบ สิ่งแวดล้ อม ระบบบาบัดนา้
ทิ้ง นา้ เสีย เป็ นต้ น การศึกษาต้ นทุน การหาเงินทุน การ
วางแผนธุรกิจ การบริหารการเงินบัญชี และงบประมาณ
การวิเคราะห์การไหลของกระแสเงินในโครงการ ความรู้
เบื้องต้ นเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน กรณีศกึ ษา
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ภาคผนวก ฌ. เปรียบเทียบรายวิชาตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง 2560)
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง 2560)
ลาดับ
เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
1
หมวดวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์
1.1 วิชาพื้ นฐานทางคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)

Vector algebra in three dimensions; limit,
continuity, differentiation and integration of realvalued 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

เนื้ อหารายวิชาที่ขอเทียบ

คณ 114 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป
MA 114 General Mathematics
4(4-0-8)
คุ ณ สมบั ติ ข องระบบจ านวนและอุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ในระบบพิกดั ฉากและพิกดั เชิงขั้ว ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์และการประยุกต์ การหาปริ พนั ธ์
และการประยุกต์ การหาปริ พนั ธ์เชิ งตัวเลข ปริ พนั ธ์แบบไม่
ตรงแบบ รู ปแบบยังไม่กาหนด ลาดับและอนุกรม การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชนั มูลฐาน
วศย 102 แคลคูลสั สาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อม 1
CvE 102 Calculus for Civil and Environmental
Engineering I
3(3-0-6)
เรขาคณิตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริภมู ิสามมิติ และเวคเตอร์
ฟั งก์ชันค่าเวคเตอร์ อนุ พันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น สมการ
เชิ ง อนุ พั น ธ์ เ บื้ องต้ น สถิ ติ แ ละความน่ า จะเป็ นส าหรั บ
วิศวกรรมโยธาเบื้องต้ น
วศย 103 แคลคูลสั สาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อม 2
CvE 203 Calculus for Civil and Environmental
Engineering II
3(3-0-6)
สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิตของเมทริกซ์
ระบบสมการเชิงเส้ น และการกาจัดแบบเกาส์ อิสระเชิงเส้ น
และปริภมู เิ วคเตอร์ ดีเทอร์มแิ นนต์ และกฎของคราเมอร์
เมทริกซ์ผกผัน และการกาจัดแบบเกาส์-จอร์แดน ค่าเจาะจง
และเวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ต้ั
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ลาดับ
เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
1.2 วิชาพื้ นฐานทางฟิ สิกส์ (ไม่นอ้ ยกว่า 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

เนื้ อหารายวิชาที่ขอเทียบ
ฟส 101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
PY 101 Introductory Physics I
3(3-0-6)
เวคเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ สนามโน้ มถ่วง โมเมนตัมและ
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน กลศาสตร์ของระบบอนุภาค
และวั ต ถุ แ ข็ง เกร็ง การเคลื่ อ นที่แ บบสั่น สมบัติข องสสาร
กลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียง ความ
ร้ อนและอุณหพลศาสตร์
ฟส 181 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
1(0-3-0)
ปฏิบัติการทางฟิ สิกส์ท่ีเกี่ยวข้ องกับหลักการวัดพื้นฐาน ค่ า
ความคลาดเคลื่อน และเลขนัยสาคัญ, กลศาสตร์ของวัตถุแข็ง
เกร็งและสภาพยืดหยุ่น, กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์
, การเคลื่อนที่แบบกวัด แกว่ งและปรากฎการณ์ค ลื่น , และ
ทัศนศาสตร์เบื้องต้ น
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
PY 102 Introductory Physics II
3(3-0-6)
สนามไฟฟ้ าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้ า สนามแม่ เหล็กและ
อันตรกิริยาทางแม่ เหล็ก สนามแม่ เหล็กและสนามไฟฟ้ าที่
ขึ้ น กั บ เ ว ล า ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ
อิเ ล็กทรอนิ กส์ แสง ทฤษฎีสัมพั ทธภาพ ทฤษฎีค วอนตัม
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ฟส 182 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
PY 182 Introductory Physics Laboratory II
1(0-3-0)
ปฏิบัติการทางฟิ สิกส์ท่เี กี่ยวข้ องกับหลักการและการใช้ งาน
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ าเบื้องต้ น , ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ าและ
แม่ เหล็ก, วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ , อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้
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1.3 วิชาพื้ นฐานทางเคมี (ไม่นอ้ ยกว่า 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

เนื้ อหารายวิชาที่ขอเทียบ
คม 103 เคมีท่วั ไป
CH 103 General Chemistry
3(3-0-6)
ศึ ก ษาพื้ นฐานของทฤษฎี อ ะตอมและโครงสร้ างอะตอม
ปริ ม าณสั ม พั น ธ์ สมบั ติ แ ก๊ ส ของเหลวและสารละลาย
ของแข็ง สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะ
เคมี ตารางธาตุ และแนวโน้ มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรี
เซนเตติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน
คม 193 ปฏิบตั กิ ารเคมีท่วั ไป
CH 193 General Chemistry Laboratory
1(0-3-1)
ฝึ กทักษะการใช้ อุปกรณ์พ้ ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยใน
ห้ องปฏิบัติการ ทาการทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลที่เกี่ยวกับ
ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง
การจั ด เรี ย งอนุ ภ าคในของแข็ง สมดุ ล เคมี อิน ดิ เ คเตอร์
จลนพลศาสตร์ เ คมีการวิ เคราะห์ คุ ณภาพไอออนบวกและ
ไอออนลบ

2.

หมวดวิชาพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า
18 หน่วยกิต)
2.1 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 เขียนแบบวิศวกรรม
ME 109 Engineering Drawing
3(2-3-4)
เทคนิคการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต
ประยุ กต์ ทฤษฎีการเขียน ภาพฉาย (ออโธกราฟฟิ ค) การ
เขียนภาพฉาย การเขียนภาพพิคตอเรียล การกาหนดขนาด
และภาพตั ด การร่ า งแบ่ ง เส้ นและระนาบขั้ น พื้ นฐาน
สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นแบบวิ ศ วกรรมโยธา ไฟฟ้ า และเครื่ อ งกล
เบื้องต้ น
วศย 221 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
2.2 Engineering Mechanics
3(3Force systems; resultant; equilibrium; fluid statics; CvE 211 Engineering Mechanic I
kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; 0-6)
Newton’s second law of motion; work and energy, พื้นฐานของวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ
การหาแรงลัพธ์ หลักการสมดุลในสองมิติและสามมิติ ข อง
impulse and momentum.
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง โครงสร้ าง ศูนย์กลางมวลและเซ็น
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เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
หรือ Statics : Force systems; resultant; equilibrium;
friction; principle of virtual work, and stability,
Introduction to dynamics
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.

2.4 Computer Programming
Computer concepts; computer components; hardware
and software interaction; Current programming
language; Program practices

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.

เนื้ อหารายวิชาที่ขอเทียบ
ทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ของ
ไหล ความเสียดทาน หลักของงานเสมือน และเสถียรภาพ
พลศาสตร์เบื้องต้ น
วศอ 222 วัสดุวศิ วกรรม
InE 222 Engineering Materials
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต
และการประยุ กต์ใช้ งานของวัส ดุส าคัญทางวิศวกรรม เช่ น
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ การทดสอบ
วัสดุ เฟสไดอะแกรม กลสมบัติ การเสื่อมของวัสดุต่างๆ และ
การป้ องกัน
วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EE 170 Computer Programming
3(2-3-4)
ความรู้ ความเข้ าใจการท างานของคอมพิ ว เตอร์ ท้ั ง
องค์ป ระกอบทางด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟแวร์ การใช้ งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้ อมูล ภาษาโปรแกรม
ใ น ปั จ จุ บั น กา รออกแ บบ แล ะ วิ ธี พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาระดับสูง
วศย 241 ชลศาสตร์
CvE 241 Hydraulicss
3(3-0-6)
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล แรงกระทาต่ อ
วัตถุในของเหลว แรงลอยตัวและสมดุ ล สมการของความ
ต่ อเนื่องและการเคลื่อนที่ ของไหลสมมุติและของไหลจริง
การไหลแบบราบเรียบและปั่ นป่ วน การไหลแบบต่างๆ การ
ไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้ านทานการไหล ทฤษฎี
พลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลในทางนา้
เปิ ด การวัดการไหล การวิเคราะห์มิติและแบบจาลอง เครื่อง
สูบนา้ และกังหันนา้
วศย 343 ปฏิบตั กิ ารชลศาสตร์
CvE 343 Hydraulic Laboratory
1(0-3-0)
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เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร

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.

เนื้ อหารายวิชาที่ขอเทียบ
การทดลองทฤษฎี ช ลศาสตร์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและ
ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของการไหล ตามทฤษฎี ข องไหล สถิ ต ย์
ศาสตร์ ข องไหล แรงลอยตั ว การไหลในท่ อ การสูญ เสีย
พลังงาน การไหลในทางนา้ เปิ ด การไหลคงที่และไม่คงที่ และ
อุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เครื่องสูบนา้ ประกอบด้ วย
การทดลอง 12 ถึง 14 การทดลอง
วศย 213 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
CvE 213 Strength of Materials I
3(3-0-6)
หน่วยแรงและความเครียด กลสมบัติของวัสดุ ความสัมพันธ์
ระหว่ างหน่ วยแรงและความเครียด องค์อาคารรับแรงตาม
แนวแกนทั้ง แบบดี เ ทอร์ มิ เ นทและอิน ดี เ ทอรมิ เ นท องค์
อาคารรั บ แรงบิ ด ผั ง ของแรงเฉื อ นและโมเมนต์ ดัด องค์
อาคารรับแรงดัด การโก่งตัวของคาน และองค์อาคารรับแรง
เฉือน
วศย 214 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
CvE 214 Strength of Materials II
3(3-0-6)
หน่ วยแรงรวม วงกลมของมอร์ ความเครียดรวม แรงดันใน
ผนั ง บาง คานต่ อ เนื่ อ ง ทฤษฎี ส มการสามโมเมนต์ คาน
ประกอบจากวั ส ดุ ต่ า งชนิ ด การโก่ ง เดาะของเสา การต่ อ
โครงสร้ า งด้ ว ยหมุ ด ย้า และสลั กเกลี ย วและการเชื่ อมแรง
กระทาซา้ ๆ ความล้ าของโลหะ วิธพี ลังงาน เงื่อนไขการวิบตั ิ

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 261 วิศวกรรมสารวจ
CvE 261 Surveying
3(3-0-6)
หลักการสารวจ และเครื่องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ การทา
ระดับ การวัดมุม การวัดระยะความคลาดเคลื่อนในการสารวจ
ความละเอียดของงานสารวจ การคานวณ และปรับแก้ ข้อมูล
รังวัดสนามงานวงรอบทางราบทางดิ่ง งานเก็บรายละเอียด
เพื่ อการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังงานสิ่งก่อสร้ าง
การวางแนวทางโค้ ง ทางราบ ทางดิ่ง
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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

2.8

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.
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.

เนื้ อหารายวิชาที่ขอเทียบ
วศย 262 ปฏิบตั กิ ารสารวจ
CvE 262 Surveying Field Work
1(0-3-0)
ปฏิบัติการวัดระยะด้ วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ การใช้ เข็มทิศ
การทาระดับ เส้ นชั้นความสูง การวัดมุมด้ วยกล้ องสารวจ การ
ทาแผนที่ตามวิชา วศย 241 การฝึ กปฏิบัติงานสนาม การ
ทางานแผนที่โครงข่าย การทาแผนที่ภูมิประเทศ การสารวจ
เส้ นทาง
วศส 201 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 201 Chemistry for Environmental Engineering
4(3-3-7)
หลักเคมีท่ ใี ช้ ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม จลนศาสตร์เคมีสมดุลเคมีเคมี
กรด-ด่าง ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น การตกตะกอนและการละลาย
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ํ าและน้ํ าเสีย วิธใี นการคานวณและ
การประยุกต์ใช้ ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่ างน้ํ าและน้ํ าเสีย การวิเคราะห์คุณสมบัติ น้ํา
และน้ํ า เสีย ในห้ อ งปฏิบั ติ ก าร การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ ควบคุม มลพิษ
สิ่งแวดล้ อม
วศส 202 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
EvE 202 Biology for Environmental Engineering
3(2-3-4)
เซลล์และโครงสร้ างของเซลล์ วิธกี ารเก็บตัวอย่างนา้ และนา้ เสีย และการ
วิเคราะห์หาตัวแปรทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา การฆ่าเชื้อโรค ศึกษา
ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งสิ่ง มี ชี วิ ต จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มในระบบ
นิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศ ห่ วงโซ่ อาหาร และการตรวจวัด
จุ ลินทรี ย์ และสิ่งมี ชี วิ ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ นดรรชนี ใ นการวั ด การเปลี่ ย นแปลง
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา การจาแนก
จุลินทรีย์ในกระบวน การบาบัดนา้ เสียแบบต่าง ๆ เช่น ระบบบ่อ ระบบ
ตะกอนเร่งระบบหมักไร้ อากาศ

วศส 203 หน่ วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1
EvE 203 Unit Operations and Process for Environmental
Engineering I
3(3-0-6)
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หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เลือกใช้ หน่วยปฏิบตั กิ ารทางกายภาพและเคมีในการปรับปรุง
คุณภาพน้าและบาบัดน้าเสีย การกวนผสม การตกตะกอน
การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุลย์ การเติมอากาศ
การถ่ า ยเทมวล การแลกเปลี่ ย นอิ อ อน การดู ด ซั บ การ
ตกตะกอนด้ วยสารเคมี การฆ่าเชื้อโรค

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.
วศส 304 หน่ วยปฏิบัติการเฉพาะและกระบวนการสาหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม 1
EvE 304 Unit Operations and Process for Environmental
Biological Unit Processes
Fundamentals of biological unit processes in wastewater Engineering II
treatment; reactor engineering; kinetics of biochemical 3(3-0-6)
systems; modeling of biological reactor; control หลักการ การออกแบบ และการหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
parameters for biological suspended and attached growth เลื อ กใช้ ห น่ ว ยปฏิบั ติ ก ารทางชี ว ภาพในการบ าบั ด น้า เสีย
กระบวนการบาบัดนา้ เสียทางชีวภาพแบบต่าง ๆ ใช้ อากาศ
treatments.
แบบตะกอนแขวนลอย กระบวนการบาบัด ใช้ อากาศแบบ
ตะกอนยึดเกาะ กระบวนการบาบัดไม่ใช้ อากาศแบบตะกอน
แขวนลอย กระบวนการบาบัดไม่ ใช้ อากาศแบบตะกอนยึด
เกาะ การกาจัดธาตุอาหารด้ านชีววิทยา กระบวนการบาบัด
ประเภทบ่ อ ระบบบาบัดและกาจัดสลั ดจ์ ระบบบาบัดโดย
ธรรมชาติ
หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา
3.
(ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต)
3.1 Water Supply Engineering/Water Works Design/
Advanced Water Treatment
วศส 311 การออกแบบงานประปา
Water Supply Engineering
Importance of water; nature and sources of water; water EvE 311 Water Work Design
demand and requirement; raw water sources; surface and 3(2-2-5)
groundwater quality and standards; water treatment ความสาคัญของนา้ ธรรมชาติและแหล่งนา้ วิกฤตการณ์นา้ ที่
processes: aeration, coagulation and flocculation, เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม ความต้ องการและความจาเป็ นใน
การใช้ นา้ แหล่งนา้ ดิบ คุณภาพและมาตรฐานนา้ ผิวดินและนา้
sedimentation, filtration and disinfection.
ใต้ ดิน กระบวนการบาบัด น้า และหลั กเกณฑ์ท่ัว ไปในการ
เลือกระบบปรับปรุงคุณภาพนา้ การออกแบบถังผสม ระบบ
Water Works Design
Water demand estimation; design of raw water intake เติมอากาศ ระบบปรับพีเอชและกาจัดความกระด้ าง ระบบ
and pumping station; rapid and slow mixing unit;
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sedimentation unit; filtration unit; disinfection unit; ตะกอน การตกตะกอน ถังกรองและระบบฆ่ าเชื้ อโรคด้ ว ย
design of distribution systems.
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.

วศส 322 การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
EvE 322 Wastewater Engineering Design
3(2-2-5)
ลักษณะของนา้ เสีย มาตรฐานคุณภาพนา้ ทิ้ง ลักษณะของนา้
เสียจากแหล่ งต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบาบัดนา้
เสีย การออกแบบระบบแยกด้ วยตะแกรง การออกแบบถัง
ตกตะกอน และระบบเติมอากาศ การออกแบบระบบบาบัด
น้าเสียแบบเลี้ยงตะกอนจุ ลินทรีย์ และระบบบ่ อเติมอากาศ
Wastewater Engineering Design
Design of combined and separated sewer; pump and การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสียแบบถังกรองชีวภาพ ระบบ
pumping stations; design of facilities for physical, บ่อผึ่ง ระบบแผ่นสัมผัสชีวภาพและระบบบาบัดนา้ เสียอื่น ๆ
chemical and biological treatment of wastewater;
disposal of sludge.
วศส 331 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
3.3 Solid Waste Engineering
Generation and characteristics of municipal solid wastes; EvE 331 Solid Waste Engineering
handling at source; collection; transfer and transport; 3(3-0-6)
การระบุแหล่ งกาเนิด องค์ประกอบและสมบัติของมูลฝอย
processing and transformation; sanitary landfill.
การ ประมาณปริมาณมูลฝอย ระบบรวบรวมและเก็บขนมูล
ฝอย เทคโนโลยีในการ แยกมูลฝอยและในการกาจัดมูลฝอย
การออกแบบตามแนวคิดสาหรับระบบ การเผา ระบบหมักทา
ปุ๋ ย และการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การ หมุนเวียน
วัสดุกลับมาใช้ ประโยชน์ การวางแผนในการจัดการมูลฝอย
3.4 Air Pollution Control / Design of Air Pollution Control
Systems
วศส 341 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
Air Pollution Control
Types of air pollutants and sources; effects on health and EvE 341 Air Pollution and Control
environment; meteorological transport; principles of 3(3-0-6)
particulate and gaseous pollutant control; sampling and ประเภทและแหล่งกาเนิดของสารมลพิษในอากาศ ผลกระทบ
analysis methods; laws and regulations.
ของมลพิ ษ ทางอากาศต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อม การ
ประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล ทางอุ ตุนิ ย มวิ ท ยาเพื่ อ น าไปใช้ ท 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.

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.

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

เนื้ อหารายวิชาที่ขอเทียบ
แพร่กระจายและการเคลื่อนย้ ายของมลพิษในบรรยากาศ การ
หมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก ปฏิกริ ิยาเคมีแสง
ของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟี ย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก
การปล่ อยสารมลพิ ษจากแหล่ งอยู่ กับที่และแหล่ งเคลื่อ นที่
หลั ก การควบคุ มการแพร่ กระจายของฝุ่ นละอองและก๊า ซ
มลพิ ษ การตรวจวั ด ปริ ม าณมลพิ ษ ในอากาศ วิ ธีก ารเก็บ
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
วศส 361 การสุขาภิบาลอาคาร
EvE 361 Building Sanitation
3(2-2-5)
หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้ อกาหนด การ
ออกแบบระบบน้า ประปา (น้า ร้ อนและน้า เย็น) ระบบท่ อ
ระบายน้า โสโครก ดิ น ของเสีย และช่ อ งลมระบายอากาศ
ระบบป้ องกัน อัค คีภั ย การระบายน้า ณ แหล่ ง ที่ต้ัง ระบบ
บาบัดนา้ เสียและการจัดการขยะสาหรับอาคาร มโนทัศน์ใน
การออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิดเชิง
บูรณาการด้ านวัสดุท่ีเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อมและประหยั ด
พลังงาน
วศส 362 การออกแบบระบบท่อระบายเสียและการสูบนา้
EvE 362 Design of Sewerage and Pumping System
3(2-2-5)
การออกแบบชลศาสตร์ ใ นระบบท่ อ ระบายน้า เสี ย การ
ประมาณปริ มาณน้าในการ ออกแบบ การออกแบบระบบ
รวบรวมน้าเสีย และระบายน้าฝน ส่วนประกอบของระบบ
ระบายนา้ การออกแบบระบบสูบนา้ เสีย

วศส 351 ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
EvE 351 Environmental Systems and Management
3(3-0-6)
ปั ญ หามลพิ ษสิ่งแวดล้ อมและจรรยาบรรณวิศวกร องค์กร
กฎหมายและข้ อก าหนดที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การจั ด การ
สิ่งแวดล้ อม ข้ อบ่งชี้และดัชนี การบังคับใช้ และการณ์ลักษณะ
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environmental control; EMS and ISO; monitoring; ทาง เศรษฐกิจของการควบคุมสิ่งแวดล้ อม ระบบการจัดการ
pollution prevention; case studies.
สิ่งแวดล้ อม การตรวจติดตาม การ วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
ในการป้ องกันปัญหาสิ่งแวดล้ อม การประเมินความเสี่ยงด้ าน
สิ่งแวดล้ อม การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต กรณีศึกษา
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.

วศส 452 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
EvE 452 Environmental Impact Assessment
3(3-0-6)
แนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม ทางสังคม
และทางสุ ข ภาพ ขั้ น ตอน ในการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อม ทางสั ง คมและทางสุ ข ภาพ
มาตรการใน การลดผลกระทบและการติ ด ตามตรวจวั ด
กรณีศึกษา

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.

วศส 371 วิศวกรรมของเสียอันตราย
EvE 371 Hazardous Waste Engineering
3(3-0-6)
ชนิดและลักษณะเฉพาะของของเสียอันตราย การเก็บรักษา
และการขนส่ง การ ตอบสนองฉุกเฉิน กฎหมายและข้ อบังคับ
พิ ษ วิ ท ยาและการประเมิ น ความเสี่ ย งเชิ ง ปริ ม าณ การ
ออกแบบและควบคุมระบบบาบัดทางกายภาพและเคมี การ
ปรับเสถียรและการทาก้ อนแข็ง การเผาเป็ นเถ้ า การกาจัด
Hazardous Waste Treatment
Basic principles of management and treatment of both ด้ วยการฝังกลบ การจัดการของเสียปนเปื้ อนสารกัมมันตรังสี
organic and inorganic hazardous waste; the treatment และ ปฏิบัติการการสกัดกาก กฎของดาร์ซี การประเมินทิศ
systems includes physical, chemical, biological, or ทางการไหลของนา้ ใต้ ดิน และการนาพา ของสารปนเปื้ อนใต้
ดิน
thermal process as well as final deposition method.

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.

เนื้ อหารายวิชาที่ขอเทียบ

วศส 481 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
EvE 481 Industrial Safty Management
3(3-0-6)
การเกิดอุบัติเหตุและอันตรายใวศสนอุตสาหกรรม ทฤษฎี
การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องอุ บั ติ เ หตุ การป้ องกั น การเกิ ด
อุบัติเ หตุใ นอุต สาหกรรม หลั กการบริ ห ารความปลอดภัย
มาตรฐานความ ปลอดภัยทางอุตสาหกรรม การบริหารเพื่อ
ควบคุ ม การสูญ เสีย เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ การวางแผน การ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา

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.

วศส 482 วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้ อม
EvE 482 Environmental Health Engineering
3(3-0-6)
หลักวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้ อม ชุ มชนและอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้ อมในที่ทางาน มาตรฐานและความต้ องการทางด้ าน
สุขภาพสิ่งแวดล้ อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การ
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประยุกต์ใช้ หลักวิศวกรรม
ในการป้ องกันสุขภาพสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัยและการ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

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.

วศส 483 กฏหมายสิ่งแวดล้ อม
EvE 483 Environmental Law
3(3-0-6)
กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้ อม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.
วั ต ถุ อัน ตราย พระราชกฤษฎีกาและระเบีย บข้ อบังคับทาง
สิ่งแวดล้ อม พ.ร.บ.สาธารณสุข การดาเนินการและการบังคับ
ใช้ กฎหมายความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งประเทศและระเบี ย บ
ข้ อบังคับ

วศส 485 การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
Principles of sound waves; instrumentation; EvE 485 Noise and Vibration Control
measurement; impact of noise and vibration on human 3(3-0-6)
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health and environment; laws and regulations; use of หลักของคลื่นเสียง การใช้ เครื่องมือ การวัด ผลกระทบของ
acoustic materials and barriers
เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ นต่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม กฏหมายและระเบียบข้ อบังคับ การใช้ วัสดุซับ
เสียงและกาแพงกันเสียงและความสั่นสะเทือน
Environmental Modeling
Pollutant transport phenomena: advection,
diffusion/dispersion, sediment transport; completely
mixed systems; plug-flow systems; advectivedispersive systems; reaction kinetics; equilibrium
chemical modeling; mass balance equation for plugflow 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.

วศส 486 การสร้ างแบบจาลองสิ่งแวดล้ อม
EvE 486 Environmental Modeling
3(2-2-5)
ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของมลพิ ษ ระบบการผสมอย่ าง
ทั่วถึง ระบบท่อไหล ระบบกระกระจายการเคลื่อนที่ของมวล
อากาศในแนวนอน ปฏิกิริยาจลนศาสตร์ แบบจาลองสมดุล
ทางเคมี สมการสมดุลมวลของระบบท่อไหล สมการสตรีท
เตอร์ เ ฟลส์ ออกซิ เ จนละลายในแม่ น้าใหญ่ แ ละปากแม่ น้า
ปรากฏการณ์ยูโทรฟิ เคชั่นของทะเลสาบ สารเคมีอนิ ทรีย์มพี ิษ
ในแหล่ งนา้ ต่างๆ การปนเปื้ อนในนา้ ใต้ ดิน การสะสมในชั้น
บรรยากาศและวิชาชีวธรณีเคมี แบบจาลองการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและการไหลเวียนทั่วไป

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.

วศส 487 สิ่งแวดล้ อมและพลังงาน
EvE 487 Environment and Energy
3(3-0-6)
แหล่ ง พลั ง งานและการใช้ ประโยชน์ พลั ง งานฟอสซิ ล
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากการทาเหมืองและจากกระบวนการ
เชื้ อเพลิ ง มลภาวะทางอากาศ ก๊ า ซเรื อ น กระจกและ
ปรากฏการณ์โลกร้ อนที่เกิดจากการใช้ เชื้อเพลิง การอนุรักษ์
พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การใช้ ประโยชน์จาก
พลั ง งานน้า และผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมและการบรรเทา
ผลกระทบนั้น ทางเลือกในการใช้ เชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ไ ม่ ใ ช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล นั่นคือพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม
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