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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 ระบุรหัส   :  2553003  
1.2 ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย) :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

   (หลักสูตรนานาชาติ)  
 (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of  Engineering Program in Environmental  

  Engineering (International Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
              (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 
 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
             (ภาษาอังกฤษ)   : B.Eng. (Environmental Engineering) 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
144 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ   
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 - เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
        ชื่อสถาบัน   University of Wollongong (UOW)  ประเทศออสเตรเลีย 
 รูปแบบของการร่วม 
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  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาบัตรจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) จาก
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง University of Wollongong (UOW)  ประเทศออสเตรเลีย กับ มจธ.  
ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงท าความร่วมมือกับ School of 
Civil, Mining and Environmental Engineering, UOW จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมสอง
สถาบัน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ BE(2+2) โดยก าหนดให้ศึกษา  2 ปีแรก ที่ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มจธ. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ สามารถจะเลือกไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 และ 4 
ในรายวิชาที่ได้เทียบเคียงเนื้อหากับรายวิชาในหลักสูตรครบถ้วน (ดังภาคผนวก จ.) จะมีสิทธิ์ได้รับปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้งจาก University of Wollongong (UOW)  ประเทศออสเตรเลีย และ มจธ. รวม
เป็น 2 ปริญญา ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2559        
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่   20    เดือน    เมษายน     พ.ศ.  2559 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 201 
เมื่อวันที่   11    เดือน    พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปี พ.ศ. 2560 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (1) วิศวกรสิ่งแวดล้อมโดยสามารถออกแบบ ควบคุม บริหาร/จัดการ และอ านวยการใช้ระบบต่างๆ  
     เช่น ระบบประปา ระบบระบายและบ าบัดน้ าเสีย ระบบจัดการด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย      
     ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น 
(2) นักวิจัย/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน เคมี เป็นต้น 
(3) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 9.  ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับ
ปริญญาตรี),สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศที่ส าเร็จการศึกษา   
(ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับ
ปริญญาตรี),สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศที่ส าเร็จการศึกษา   
(ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

1.ผศ. ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี - Ph.D. (Environmental Engineering), University of 
Wollongong, Australia (2006) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2543) 
-วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2541) 

2.ดร.พิเชฐ  ชัยววิัฒน์วรกุล - Ph.D. (Engineering), Tohoku University, Japan (2007) 
- M.Eng. (Water Supply, Drainage, and Sewerage 
Engineering), Asian Institute of Technology (AIT),  
Thailand (2004) 
-วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
ประเทศไทย (2543)  

3.ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ - Ph.D. (Urbun Management), Kyoto University, Japan 
(2010) 
- M.Eng. (Environmental Engineering and Management), 
Asian Institute of Technology (AIT), Thailand (2007) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ประเทศไทย (2548) 

4.ดร.เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ - Ph.D. (Civil Engineering), The University of Texas at 
Arlington, U.S.A. (2012) 
- M.Eng (Civil Engineering-Environmental Engineering),  
The University of Texas at Arlington, U.S.A. (2007) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
ประเทศไทย (2548) 

5.อ.ธงชัย โพธิ์ทอง - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี, ประเทศไทย (2542) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2536) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่
ค านึงถึงความเชื่อมโยงของทุนทั้ง 6 แหล่ง ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน
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และทุนวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังค านึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลกในอนาคต เช่น การรวมตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค การเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจทาง
เศรษฐกิจโลกมาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ความต้องการและปัญหาด้านพลังงาน แนวโน้มการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากข้ึน  การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ ฯลฯ จึงเป็นความ 
จ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และรับมือกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างชุมชนพอเพียง เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน  จากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละสาขา รวมทั้งมีศักยภาพในการท างาน
ในระดับนานาชาติได้ ทางภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จึงมุ่งเน้นในการเปิดหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความสามารถที่จะท างานในระดับนานาชาติได้ เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ในปัจจุบัน มีความเกี่ยวเนื่องอย่างมากในการ

วางแผนหลักสูตร ทั้งนี้แนวทางการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในปัจจุบันของหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีพัฒนาแล้ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมต่างๆที่มีแนวโน้ม
ไปในทางประเทศที่พัฒนาแล้วมากขึ้น จึงอาจส่งผลให้เกิดภัยคุกคามต่อประเทศจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
ตามประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้และสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้อาจท าให้เกิด
ปัญหาการระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ และความ
แตกต่างของสังคมและวัฒนธรรม 

         วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกด้านหนึ่งในการบรรเทาและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุก 
ขั้นตอน ที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการบรรเทาและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย
ความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่แนวทางดังกล่าวแก่ประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบที่มีลักษณะสังคมและวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ในหลักสูตรยังมีการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม จริยธรรม” ในการปฏิบัติ
หน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก  
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันในระบบการค้า
เสรีในภูมิภาคอาเซียนที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอนาคตอันใกล้ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมจะต้องมีความสามารถในการประมวลความรู้ต่างๆ จากหลากหลายสาขาในการสร้างเทคโนโลยีที่
จะบรรเทาและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ ทางสังคมและวัฒนธรรม และมีการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที มีความสามารถในการสื่อสารและท างานในระดับ
นานาชาติได้ รวมทั้งมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  



5 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีพันธกิจที่มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มี
ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและงานวิจัย สร้างบัณฑิตที่เก่งและดี สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของ
ประชน และการพัฒนาสู่ความเป็นสากล ดังนั้นหลักสูตรจึงตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯให้สามารถ
ผลิตวิศวกรที่มีทั้งความรู้และจริยธรรม อันจะน าไปสู่การยอมรับของสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆของ
ประเทศ ตลอดจนการสร้างบุคลากรทางวิชาชีพที่สามารถท างานในระดับชาติและนานาชาติ 

13. ความสัมพันธ์ (ถา้มี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชา  
 ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)   

13.1   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและหลักการ 

ค านวณเชิงตัวเลข จึงต้องมีความสัมพันธ์กับคณะวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการสอนวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และสถิติ และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน รวมทั้งต้องสัมพันธ์กับภาควิชาวิศวกรรมอ่ืนๆที่ช่วยสนับสนุนการสอนวิชา
พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์ของไหล โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
          กลุ่มวิชาภาษา  รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ 
          กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  รับผิดชอบโดยส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 
          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
          กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 มีรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่เปิดสอนให้นักศึกษานอกภาควิชาฯ  

 13.3  การบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการวิชาที่เปิดบริการ และรายวิชาที่รับบริการจากคณะหรือภาควิชาอ่ืนจะบริหาร

จัดการร่วมกันโดยคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยเลขานุการของทุกหลักสูตรเป็นผู้ดูแลร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับสถานการณ์จริง เพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร ตลอดจนบัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพ่ือที่จะท างานในระดับชาติและนานาชาติได้ 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิตของมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาที่เน้นด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในอดีตที่ผ่านมาก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่แย่ลง ได้แก่ มลพิษทางน้ า อากาศ ขยะ ป่าไม้และ
ประมง เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนโดยหลักสูตรนี้นั้น จะปฏิบัติไปในแนวทางที่ท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและภายใต้เกณฑ์ที่รับรองโดยสภาวิศวกร นอกจากนี้ 
รายละเอียดในหลักสูตรยังท าให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้ทราบถึงเนื้อหาของวิชาที่เรียน  วิธีการวัดและ
ประเมินผล อีกท้ังยังท าให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เช่น การออกแบบและควบคุมระบบประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบควบคุมมลพิษในอากาศ การจัดการด้าน
ขยะ และการจัดการของเสียอันตราย ตลอดจนการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม เพ่ือป้องกันและแก้ไข
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมที่ก าลังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศในปัจจุบัน ตลอดจนบัณฑิตมีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

2. เพ่ือให้บัณฑิตมีความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
ด้วยกระบวนการ/แนวคิดเชิงบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
บัณฑิตมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

3. เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันเป็นภาษาสากลที่ 
ใช้ทั่วโลก และจะท าให้บัณฑิตมีความพร้อมในการท างานในองค์กรระหว่างประเทศ/นานาชาติ 

4. เพ่ือให้หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร 
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLO1: Graduate would normally have the breadth and depth knowledge of core 
environmental engineering and science fundamentals. 
PLO2: Graduate can apply their knowledge and skill using one or more environmental 
processes, all underpinned by integrated systems thinking and critical analysis skill. 



7 
 

PLO3: Graduate would act as effective member or leader of diverse engineering teams, 
including multi-level, multi-disciplinary and multi-cultural dimensions. 
PLO:4  Graduate can be proficient in listening, speaking, reading and writing English and 
can prepare high quality engineering documents. 
PLO:5 Graduate understands the accountabilities of professional engineer and broader 
engineering team for safety of other people and for protection of the environment. 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษา สามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ   
5   ปี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความ 
เชี่ยวชาญ และความก้าวหน้าในสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
-สนับสนุนให้ อาจารย์แสวงหา 
ประสบการณ์ทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศ 
 

จ านวนอาจารย์และรายชื่อ
อาจารย์ พร้อมประวัติ
ประสบการณ์ผลงานทาง วชิาการ 
การพัฒนาและฝึกอบรม 

กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งองค์
ความรู้ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ทันสมัย 

- จดัการเรียนการสอนให้มีทั้งภาค   
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการ
เรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ
ผู้เรียนเป็นแกน เพ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะ รู้จัก คิด วิเคราะห์ และแก ้
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
- จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้    
และ/หรือผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ตลอดเวลา 

- จ านวนวิชาที่มีการจัดการ     
เรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียนเป็น     
ศูนย์กลาง หรือผู้เรียนเป็นแกน 
- จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรียนการ    
สอนของอาจารย์และการ   
สนับสนุนการเรียนรู้โดยนักศึกษา 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และสภาวิศวกร 

-จัดหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ สกอ . 
และมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรตามเกณฑ์
ของสภาวิศวกร 

หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ของ สกอ. และเกณฑ์ของสภา
วิศวกร และรองรับการตรวจ
ประเมินหลักสูตรตาม
ข้อก าหนดสากลในอนาคต 
โดยเฉพาะ ABET 
accreditation เพ่ือรองรับการ
จัดหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1  ระบบ  

 ระบบการจัดการศึกษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค 
1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

             ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ากับการศึกษาระดับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่
คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง และกิจกรรมเสริม นักศึกษาไม่
สามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมได้ นอกจากนี้นักศึกษาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวันจาก
การสื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบ่งเวลา 

2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น วัน
แรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์
ผู้สอนและจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

2.4.4 กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษคือ มีการจัดตั้ง International 
Center for Engineering (ICE) เป็นส่วนงานในส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่
สนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนการสอนและการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมที่
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
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จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  จ านวนรวม 

2559-2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 200 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 160 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 120 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 80 

รวม 40 80 120 160 160 560 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 40 40 80 

 
2.6  งบประมาณตามแผน  

1.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
อัตราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

1. ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 56,000 บาท 112,000 บาท 

      (เหมาจ่าย) เฉพาะเรียนที่ มจธ. 4 ปี   

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 448,000 บาท/คน 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ  (บาท) 
 
 2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าบ ารุงการศึกษา (เหมาจ่าย) 15,344,000 16,128,000 17,584,000 17,920,000 17,920,000 

รวมรายรับ 15,344,000 16,128,000 17,584,000 17,920,000 17,920,000 

 

 

 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  (บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5,226,862 5,803,024 6,314,737 6,452,825 6,479,925 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  (บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 

  2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 4,822,725 5,036,400 5,375,025 5,454,000 5,454,000 

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 4,110,000 4,320,000 4,710,000 4,800,000 4,800,000 

รวม (ก) 14,159,587 15,159,424 16,399,762 16,706,825 16,733,925 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
รวม (ข) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ก) + (ข) 
14,659,587 15,659,424 16,899,762 17,206,825 17,233,925 

จ านวนนักศึกษา  137 144 157 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาท) 107,004 108,746 107,642 107,543 107,712 

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 107,729 บาท/คน 
   ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

 2.7  ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
           เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
พ.ศ. 2557 ข้อ 36 การเทียบโอนผลการเรียน 36.1 นักศึกษาที่ไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศ 
หรือต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ สามารถน ารายวิชา
และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีได้  และข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะกระท าได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  ทั้งนี้ คู่มือการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ได้มีการก าหนดการลงทะเบียนเรียนต่างสถาบัน ในภาคการศึกษาใด ที่มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอน
รายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถไปลงทะเบียนในรายวิชาเดียวกัน หรือท่ีมีเนื้อหา
ใกล้เคียงกันยังสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของรัฐได้ 
3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    144 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร* 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               31   หน่วยกิต     
ข. หมวดวิชาเฉพาะ             107 หน่วยกิต              

- วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์     22 หน่วยกิต             
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- วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   21 หน่วยกิต             
- วิชาบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    55 หน่วยกิต 

    - วิชาเลือกวิศวกรรมศาสตร์     9 หน่วยกติ 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี               6   หน่วยกิต 

  *หมายเหตุ   ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนส าหรับทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรนานาชาติ 

         3.1.3 รายวิชา  
  ความหมายของรหัสวิชา 

 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร และตัวเลขสามหลัก 
 รหัสตัวอักษร  มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 ENV    หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 CHM หมายถึง  สาขาวิชาเคมี   
 CPE หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 CVE หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 EEE หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 GEN  หมายถึง สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
 LNG หมายถึง สาขาวิชาภาษา   
 PRE หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 MTH หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
 PHY หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์    
  รหัสตัวเลข  มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 รหัสตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ระดับของวิชา 

เลข  1-4 หมายถึง  วิชาระดับปริญญาตรี 
                        เลข  5 หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  สามารถเลือกเรียนได้ 
                        เลข  6 ขึ้นไป  หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา/หมวดวิชา 
 เลข 0 หมายถึง  หมวดวิชาที่เก่ียวกับการฝึกงานอุตสาหกรรม 
      โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและโครงการความร่วมมือ 
       อุตสาหกรรม 
 เลข 1-2  หมายถึง  หมวดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 
        เลข 3   หมายถึง   หมวดวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทั่วไป  
        เลข 4-5-6 หมายถึง  หมวดวิชาด้านน้ าและน้ าเสีย    
        เลข 7 หมายถึง  หมวดวิชาด้านขยะและของเสียอันตราย   
        เลข 8 หมายถึง  หมวดวิชาด้านอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน  
        เลข 9 หมายถึง  หมวดวิชาสัมมนา/หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
         เลขหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชาน าแต่ละหมวดรายวิชา 

- รายวิชา 



12 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       31 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ        25 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
GEN 101 พลศึกษา       1(0-2-2)
 (Physical Education)  
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนนิชีวิต 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต   3(3-0-6)
 (Man and Ethics of Living) 
3.  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN 121    ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา    3(3-0-6)  
 (Learning and Problem Solving Skills) 
4.  กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ 
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด     3(3-0-6) 
 (Miracle of Thinking) 
หมายเหตุ รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา และ GEN 231 มหัศจรรย์
แห่งความคิด เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในสอง
รายวิชานี้ 
5.  กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต               3(3-0-6) 
                (Beauty of Life) 
 
6.  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า   3(3-0-6)
 (Modern Management and Leadership) 
7.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ  3(3-0-6) 
 (Academic English for International Students) 

LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
 (Academic Listening and Speaking) 

LNG 107    การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
 (Academic Reading and Writing) 
 หมายเหตุ  วิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับระดับ

คะแนนตามที่สายวิชาภาษาก าหนด ซึ่งอาจเป็นวิชาภาษาในระดับที่สูงขึ้นถ้านักศึกษามีผล
คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
วิชาบังคับเลือก 6  หน่วยกิต 
โดยรายวิชาต้องไม่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน 
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม    3(3-0-6) 
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 (Holistic Health Development) 
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนนิชีวิต 
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)
 (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
GEN 311    จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์    3(3-0-6)
 (Ethics in Science-based Society) 

 GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-6) 
   (Personality Development and Public Speaking) 

  GEN 412 ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
                (Science and Art of Living and Working) 

3. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม     3(3-0-6)
 (The History of Civilization) 
GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ     3(3-0-6)
 (Integrative Social Sciences) 
 
4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ 
GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล     3(3-0-6) 
 (Man and Reasoning) 
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 
 (Thai Indigenous Knowledge) 

 GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว     3(2-2-6)
  (Culture and Excursion) 

6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ 
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)
 (Technology and Innovation for Sustainable Development) 

 GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ        3(3-0-6) 
  (Managerial Psychology) 

7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
LNG 121  การเรียนภาษาและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
  (Learning Language and Culture)     

 LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง    3(0-6-6) 
  (English through Independent Learning) 
 LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน     3(3-0-6) 
  (Reading Appreciation) 
 LNG 232 การแปลเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  (Basic Translation) 
 LNG 233  การอ่านอย่างมีวิจารญาณ      3(3-0-6) 
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  (Critical Reading)    
 LNG 234  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม               3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication) 
 LNG 235  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานชุมชน      3 (2-2-6) 
  (English for Community Work)       
 LNG 243   การอ่านและการเขียนเพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพ                      3(3-0-6)
  (Reading and Writing for Career Success)  
 LNG 294 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและงานอาชีพ   3(3-0-6) 
  (Thai for Communication and Careers) 
      LNG 295  ทักษะการพูดภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Speaking Skills in Thai) 
 LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Writing Skills in Thai) 
 LNG 410  ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business English)  

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                 107  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์            22   หน่วยกิต 
CPE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร   3(2-2-6) 

  (Computer Programming for Engineers)  
 CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-6) 
  (Engineering Drawing) 
 CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics I) 
 CVE 282 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
  (Hydraulic for Environmental Engineering) 
 CVE 385 อุทกวิทยา       3(3-0-6) 
  (Hydrology) 
 CVE 394 การทดลองชลศาสตร์      1(0-3-2) 
  (Hydraulic Laboratory) 
 EEE 100  เทคโนโลยีไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง)                 3(3-0-6) 
  (Electrotechnology (Power)) 
 PRE 151 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21 หน่วยกิต 

CHM 103 เคมีพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  (Fundamental Chemistry) 
 CHM 160 ปฏิบัติการเคมี      1(0-3-2) 
  (Chemistry Laboratory) 
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 MTH 101 คณิตศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
  (Mathematics I) 
 MTH 102 คณิตศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
  (Mathematics II) 
 MTH 201 คณิตศาสตร์ 3      3(3-0-6) 
  (Mathematics III)  
 PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1    3(3-0-6) 
  (General Physics for Engineering Student I) 
 PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2             3(3-0-6) 
  (General Physics for Engineering Student II) 
 PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1     1(0-2-2) 
  (General Physics Laboratory I) 
 PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                                         1(0-2-2) 
  (General Physics Laboratory II)  
 
                  กลุ่มวิชาบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  55 หน่วยกิต 

ENV 210     พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4) 
 (Fundamental in Environmental Engineering) 

 ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
  (Environmental Chemistry) 
 ENV 212 ปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววทิยาสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
  (Environmental Chemistry and Microbiology Laboratory) 
 ENV 213 งานส ารวจส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 
  (Surveying for Environmental Engineering) 
 ENV 214  สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
  (Environmental Engineering Statistics) 
 ENV 215 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  (Environmental Biology) 
 ENV 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม  2 (S/U) 
  (Industrial Training) 
 ENV 337  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  (Computer Application in Environmental Engineering) 
 ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  (Unit Operation in Environmental Engineering) 
 ENV 343 การสุขาภิบาลอาคาร  3(3-0-6) 
  (Building Sanitation) 
 ENV 344 กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  (Biological Unit Processes in Environmental Engineering) 
 ENV 345   ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
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  (Environmental Engineering Laboratory) 
 ENV 371 การจัดการขยะ  3(3-0-6) 
  (Solid Waste Management) 
 ENV 372 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)
  (Hazardous Waste Management) 
 ENV 381  วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ    3(3-0-6) 
  (Air Pollution Control Engineering) 
 ENV 401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    1(0-2-2) 
  (Environmental Engineering Project Proposal) 
 ENV 402 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม               3(0-6-6) 
  (Environmental Engineering Project) 
 ENV 434 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  3(3-0-6) 
  (Environmental Impact Assessment and Management) 
 ENV 442 วิศวกรรมการประปา      3(3-0-6) 
  (Water Supply Engineering) 
 ENV 445  วิศวกรรมน้ าเสียและการออกแบบ    3(3-0-6) 
  (Wastewater Engineering and Design)  
 ENV 482 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน    3(3-0-6) 
  (Noise and Vibration Control) 
 
 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
                   สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                        6 หน่วยกิต 
 ENV 435 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  (Engineering Economics for Environmental Engineers) 
 ENV 436 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน     3(3-0-6) 
  (Environment and Energy) 

ENV 437  การจัดการความปลอดภัยอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  (Industrial Safety Management) 
  ENV 438  กฎหมายสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
    (Environmental Law) 
 ENV 446  การควบคุมมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
   (Industrial Water Pollution Control) 
 
 ENV 448  การจัดการทรัพยากรน้ า                                                3(3-0-6) 
  (Water Resource Management) 
 ENV 451  ระบบรวบรวมน้ าเสียและการส่งจ่ายน้ า    3(3-0-6) 
  (Wastewater Collection and Water Distribution Systems) 
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 ENV 491 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    1(0-2-2) 
  (Environmental Engineering Seminar) 
 ENV 492 หัวข้อพิเศษ 1       3(3-0-6)  
  (Special Topic I) 
 ENV 493 หัวข้อพิเศษ 2      3(2-2-5)
  (Special Topic II) 
 ENV 494 หัวข้อพิเศษ 3      3(1-4-4)
  (Special Topic III) 
 ENV 495 หัวข้อพิเศษ 4      3(0-6-3)
  (Special Topic IV) 
  
                    หรือวิชา ENV 5XX ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ
คณะกรรมการวิชาการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  
 สาขาวิศวกรรมศาสตร์                        3 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิศวกรรมด้านต่างๆ หรือในกลุ่มวิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือวิชา ENV 5XX ที่เปิดสอนใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  หรือรายวิชาที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งนี้ รายวิชาที่นักศึกษา
เลือกนั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ  และ
ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
                          ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
     ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
CPE 100  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร   3(2-2-6)
  (Computer Programming for Engineers)                   
CVE 111  เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-6) 

(Engineering Drawing) 
           LNG  105       ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ  หรือ              3 (3-0-6)                       
                               (Academic English for International Students) or 
           LNG  106       การฟังและการพูดเชิงวิชาการ                             
                               (Academic Listening and Speaking) 

PRE 151  วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
      (Engineering Materials) 
MTH 101  คณิตศาสตร์ 1       3(3-0-6)            
  (Mathematics I) 
PHY 103  ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1   3(3-0-6)  
  (General Physics for Engineering Student I)  
PHY 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1      1(0-2-2) 
  (General Physics Laboratory I) 

                         19(16-7-38)
       จ านวนคาบ (ชั่วโมง)/สัปดาห์ = 61   
 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
CHM 103  เคมีพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
 (Fundamental Chemistry) 
CHM 160  ปฏิบัติการเคมี       1(0-3-2) 
  (Chemistry Laboratory) 
CVE 131   กลศาสตร์วิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics I) 
LNG  106        การฟังและการพูดเชิงวิชาการ หรือ                      3 (3-0-6)                       
         (Academic Listening and Speaking) or 
LNG  107        การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                              
         (Academic Reading and Writing) 
MTH 102  คณิตศาสตร์ 2       3(3-0-6) 
  (Mathematics II) 
PHY 104  ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2   3(3-0-6) 
  (General Physics for Engineering Student II) 
PHY 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2       1(0-2-2) 
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  (General Physics Laboratory II) 
GEN 111  มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 
  (Man and Ethics of Living) 

                                                                                         20(18-5-40)
      จ านวนคาบ (ชั่วโมง)/สัปดาห์ = 63 

 
          ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา            หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENV 210 พ้ืนฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4) 
  (Fundametal in Environmental Engineering) 
ENV 213  งานส ารวจส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    3(2-3-6) 
  (Surveying for Environmental Engineering) 
EEE 100 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง)     3(3-0-6)   
 (Electrotechnology (Power)) 
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3                                3(3-0-6) 
  (Mathematics III) 
GEN 101  พลศึกษา                                                                         1(0-2-2) 
 (Physical Education) 
GEN 121  ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา     3(3-0-6) 
  (Learning and Problem Solving Skills) 
GEN 231  มหัศจรรย์แห่งความคิด                                                   3(3-0-6) 
  (Miracle of Thinking) 

                                                                                         18(16-5-36) 
                 จ านวนคาบ (ชั่วโมง)/สัปดาห์ = 57 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
CVE 282  ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  (Hydraulic for Environmental Engineering) 
ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
 (Environmental Chemistry) 
ENV 212  ปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววทิยาสิ่งแวดล้อม   1(0-3-2) 
  (Environmental Chemistry and Microbiology Laboratory) 
ENV 214 สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  (Environmental Engineering Statistics) 
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ENV 215  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
 (Environmental Biology) 
LNG 107        การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ หรือ                       3 (3-0-6)                       
         (Academic Reading and Writing) or 
LNG XXX        วิชาอ่ืนที่เปิดสอน   
GEN 241  ความงดงามแห่งชีวิต                                 3(3-0-6) 
  (Beauty of Life) 
                                                                                                  19(18-3-38) 
                  จ านวนคาบ(ชั่วโมง)/สัปดาห์ = 59 

          ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                        หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
CVE 385  อุทกวิทยา  3(3-0-6) 
 (Hydrology)  
CVE 394  การทดลองชลศาสตร์  1(0-3-2) 
 (Hydraulic Laboratory) 
ENV 341  ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 (Unit Operation in Environmental Engineering) 
ENV 344  กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 (Biological Unit Processes in Environmental Engineering) 
ENV 345  ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1(0-3-2) 
 (Environmental Engineering Laboratory) 
ENV 371  การจัดการขยะ                                                  3(3-0-6) 
 (Solid Waste Management) 
GEN 351  การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า  3(3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership) 
GEN xxx  วิชาบังคับเลือกวิชาศึกษาทั่วไป 1  3(x-x-x)  
 (General Education I)  
                                                                     20(15+x-6+x-34+x) 

                                               จ านวนคาบ(ชั่วโมง)/สัปดาห์ =55+x 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENV 337 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 (Computer Application in Environmental Engineering)  
ENV 343  การสุขาภิบาลอาคาร  3(3-0-6) 
 (Building Sanitation) 
ENV 372   การจัดการของเสียอันตราย                                    3(3-0-6) 
 (Hazardous Waste Management) 
ENV 381  วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ  3(3-0-6) 



21 
 

 (Air Pollution Control Engineering) 
XXX xxx  วิชาเลือกเสรี 1   3(x-x-x) 
                    (Free Elective I) 
GEN xxx  วิชาบังคับเลือกวิชาศึกษาทั่วไป 2  3(x-x-x)  
 (General Education II) 

                                                                    18(12+x-x-24+x) 
                                             จ านวนคาบ (ชั่วโมง)/สัปดาห์ = 36+x 
 

         ภาคการศึกษาพิเศษ 
         รหัสวิชา               ชื่อวิชา           หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
         ENV 300             ฝึกงานอุตสาหกรรม                2(S/U) 
                                 (Industrial Training) 
 
 
 
 
 
 
 
           ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา             หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENV 401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1(0-2-2) 
 (Environmental Engineering Project Proposal) 
ENV 434  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  3(3-0-6) 
 (Environmental Impact Assessment and Management) 
ENV 442  วิศวกรรมการประปา  3(3-0-6) 
 (Water Supply Engineering) 
ENV 445   วิศวกรรมน้ าเสียและการออกแบบ  3(3-1-6) 
 (Wastewater Engineering and Design)  
ENV 482 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน  3(3-0-6) 
 (Noise and Vibration Control) 
XXX xxx  วิชาเลือกเสรี 2  3(x-x-x)  
                     (Free Elective II) 

          16(12+x-3+x-26+x)
                                             จ านวนคาบ (ชั่วโมง)/สัปดาห์ = 41+x 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา               หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENV 402  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(0-6-6) 
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 (Environmental Engineering Project) 
ENV xxx  วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1  3(x-x-x) 
                     (Environmental Engineering Elective I) 
ENV xxx วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2  3(x-x-x) 
                     (Environmental Engineering Elective II) 
YYY xxx วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมศาสตร์  3(x-x-x) 
                     (Engineering Elective) 

            12(x-6+x-6+x)
     จ านวนคาบ (ชั่วโมง)/สัปดาห์ = 12+x 

 
 หมายเหตุ  นักศึกษาที่เลือกโปรแกรม BE (2+2) ให้เรียนเช่นเดียวกันกับแผนการศึกษาที่ก าหนดให้ปี
ที่1 และ 2  และให้ลงทะเบียนเรียนวิชา GEN 121 ในปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  2    และ GEN 351 ให้
ลงทะเบียนในปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  ส่วนวิชาเลือกทางวิศวกรรม YYYxxx ให้ลงวิชา CVE 233 กลศาสตร์
วัสดุ 1 ในปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

3.1.5    ค าอธิบายรายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศที่

ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)์ 
(ปีการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 ผศ. ดร.ธิดารตัน์ บุญศร ี - Ph.D. (Environmental 
Engineering), University of 
Wollongong, Australia (2006)  
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2543) 
-วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2541) 

10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 

2 ดร.พิเชฐ  ชัยวิวัฒน์วรกุล - Ph.D. (Engineering), Tohoku 
University, Japan (2007) 
- M.Eng. (Water Supply, 
Drainage, and Sewerage 
Engineering), Asian Institute of 
Technology (AIT), Thailand 
(2004) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
ประเทศไทย (2543) 

11.0 14.0 14.0 16.0 16.0 

3 ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ ์ - Ph.D. (Urban Management), 
Kyoto University, Japan (2010) 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 



23 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศที่

ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)์ 
(ปีการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 2562 

- M.Eng. (Environmental 
Engineering and Management), 
Asian Institute of Technology 
(AIT), Thailand (2007) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2548) 

4 ดร.เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ - Ph.D (Civil Engineering),  
The University of Texas at 
Arlington, U.S.A. (2012) 
- M.Eng (Civil Engineering-
Environmental Engineering),  
The University of Texas at 
Arlington, U.S.A. (2007) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
ประเทศไทย (2548) 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

5 
 

อ.ธงชัย โพธ์ิทอง - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2542) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2536) 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 
3.2.2  อาจารยป์ระจ า  
ที ่ ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศที่

ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)์ 
(ปีการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 รศ. ดร.เฉลมิราช วันทวิน - D.Eng. (Environmental 
Engineering), Asian Institute of 
Technology (AIT), Thailand (1987) 
- M.Eng. (Environmental 
Engineering and Management), 
Asian Institute of Technology 
(AIT), Thailand (1982) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย (2521) 

13.0 16.0 - - - 

2 รศ. ดร.จินต ์อโณทัย - Ph.D. (Environmental 
Engineering), Drexel University, 

13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 
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ที ่ ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศที่

ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)์ 
(ปีการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 2562 

U.S.A. (1996) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
ประเทศไทย (2532) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,  
ประเทศไทย (2528) 

3 ดร.ภริณดา  ทยานุกูล - Ph.D. (Urban Engineering), The 
University of Tokyo, Japan (2012) 
- M.Eng. (Urban Engineering), The 
University of Tokyo, Japan (2009) 
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, ประเทศไทย 
(2549) 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

4 ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล - Ph.D. (Urban and Environmental 
Engineering), Kyoto University, 
Japan (2011) 
- M.Eng. (Environmental 
Engineering and Management), 
Asian Institute of Technology 
(AIT), Thailand (2008) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ประเทศไทย 
(2549) 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

5 ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัต ิ - Ph.D. (Environmental Engineering), 
Vanderbilt University, U.S.A. (2001) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2536) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ประเทศไทย 
(2533) 

10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 

6 ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล - D.Eng. (Environmental 
Engineering and Management), 
Asian Institute of  Technology, 
Thailand (2006) 
- M.Eng. (Environmental 
Engineering and Management), 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (2001) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 

11.0 14.0 14.0 15.0 15.0 
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ที ่ ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศที่

ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)์ 
(ปีการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 2562 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2542) 

7 ดร. นงลักษณ์ บญุรตันกิจ - ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย  
(2553) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2550) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2546) 

11.0 14.0 14.0 15.0 15.0 

8 ผศ.ดร. วิลาสินี อยู่ชัชวาล - D.Eng. (Energy and 
Environmental Science), Nagaoka 
University of Technology, Japan 
(2008) 
- M.Eng. (Environmental 
Engineering and Management), 
Asian Institute of Technology 
(AIT), Thailand (2004) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2544) 

10 10 10 11 11 

3.2.3  อาจารยพ์ิเศษ  
              ไม่มี 
 
 
 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
       จากความต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนด
รายวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม และบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  (ส าหรับการฝึกงานในสถานประกอบการใน

ประเทศ) และ/หรือห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ส าหรับการฝึกงานในสถานประกอบการใน
ต่างประเทศ)  เพ่ือสร้างความเข้าใจ และการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางเทคนิควิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
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(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.2   ช่วงเวลา 

ภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 3  
4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 
  หากเป็นการฝึกงานในสถานที่ฝึกงานในประเทศ นักศึกษาจะฝึกงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์ หรือตามที่

สถานประกอบการเปิดท าการ เป็นเวลาอย่างน้อย 40 วันท าการ หรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หากเป็นการ
ฝึกงานในสถานที่ฝึกงานต่างประเทศ นักศึกษาจะสามารถฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
วิศวกรรมการวิจัยและพัฒนา  
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 ข้อก าหนดในการท าโครงงานศึกษา ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการบ าบัดน้ า
เสีย ขยะ ของเสียอันตราย หรือมลพิษในอากาศ คาดว่านักศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  โดยมีจ านวนผู้ร่วม
โครงงาน 3-4 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ ตลอดจนน าเสนอโครงงานเพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณา และนักศึกษาตอ้งส่งรายงานและน าเสนอโครงงานตาระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาโครงงานศึกษาตามความสนใจ และความถนัด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ควบคุม ดูแล ตลอดจนให้ค าแนะน า และคณะกรรมการโครงงานศึกษาเป็นผู้ตรวจประเมินร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือพิจารณาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการตรวจ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
       นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีการพัฒนาการกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ และทักษะด้านปฏิบัติ 
เพ่ือประยุกต์ใช้และดัดแปลงเทคโนโลยีพ้ืนฐานในการตรวจวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

5.3  ช่วงเวลา  
        ภาคการศึกษาที ่1- 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต  
 4 หน่วยกิต 
5.5   การเตรียมการ  
 ภาควิชาฯ ก าหนดให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องผ่านการอบรมแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยใน

การท างานกับสารเคมี  ตลอดจนแต่งตั้งอาจารย์ประสานงานเพ่ือจัดเตรียมหัวข้อโครงงานศึกษา การรายงาน
ความก้าวหน้า มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
  การประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานจะประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการ

โครงงานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชาฯไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอตามระยะเวลา และซักถามผ่านการน าเสนอ ผลการประเมินจะถูกรวบรวมโดยอาจารย์ผู้
ประสานงานเพื่อพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาทั้งชั้นปี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 
2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม     
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ต่างๆขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

          ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดย   มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน  เป็นต้น 
 2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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(1)   ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนดเวลา 
(2)   ประเมินจากการมี วินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้ าร่วมกิจกรรม 
(3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  วิศวกรรมพ้ืนฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

 (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้าน ทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ 

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาจากการสอบย่อย   การสอบกลางภาค  
และปลายภาคเรียน  รายงานที่นักศึกษาจัดท าและการน าเสนอในชั้นเรียน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(3) สามารถคิด  วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  การอภิปรายกลุ่มให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงและทักษะในการน าเสนอในชั้นเรียน 
 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ท าได้โดยการออกข้อสอบที่ท าให้
นักศึกษาต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหา เมื่อได้ค าตอบแล้ว นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ว่า
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มีความถูกต้อง หรือเหมาะสมหรือไม่ ในบางกรณีนักศึกษาจะต้องสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ถึงแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่จะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

       2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(5) มีจิ ตส านึ กความรับผิดชอบด้ านความปลอดภั ย ในการท างาน  และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 2.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
            ความรับผิดชอบ 
 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้ อ่ืนข้ามหลักสูตร โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป และมีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
 รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
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(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
สัญลักษณ์ 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
           2.5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง  และประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการน าเสนอต่อชั้น
เรียน 
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3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
3.1แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 2.3  3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
GEN 101 Physical Education                           

GEN 111 Man and Ethics of  
Living 

                          

GEN 121 Learning and Problem 
Solving Skills 

                           

GEN 211 The Philosophy of 
Sufficiency Economy 

                          

GEN 231 Miracle of  Thinking                       
      

GEN 241 Beauty of Life                       
     

GEN 301 Holistic Health 
Development 

                          

GEN 311 Ethics in Science-based 
Society 

                          

GEN 321 The History of 
Civilization 

                          

GEN 331 Man and Reasoning                           
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รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 2.3  3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
GEN 341 Thai Indigenous 
Knowledge 

                           

GEN 351 Modern Management 
and Leadership 

                          

GEN 352 Technology and 
Innovation for Sustainable 
Development  

                          

GEN 353 Managerial Psychology                           

GEN 411 Personality 
Development and Public 
Speaking 

                          

GEN 412 Science and Art  of 
Living and Working 

                          

GEN 421 Integrative Social 
Sciences 

                          

GEN 441 Culture and Excursion                           

LNG 105 Academic English for 
International Students 

                          

LNG 106 Academic Listening                           
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รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 2.3  3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
and  Speaking 
LNG 107 Academic Reading and  
Writing 

                         
 
 

LNG 121 Learning Language and 
Culture 

                          

LNG 122 English through 
Independent Learning 

                          

LNG 231 Reading Appreciation                           

LNG 232 Basic Translation                           

LNG 233 Critical Reading                           

LNG 234 Intercultural 
Communication 

                          

LNG 235 English for Community 
Work 

                          

LNG 243 Reading and Writing for 
Career Success 

                          

LNG 294 Thai for                           
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รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 2.3  3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
Communication and Careers 
LNG 295 Speaking skills in Thai                           

LNG 296 Writing Skills in Thai                           

LNG 410 Business English                           

 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ความซื่อสัตย์ 
1.2 การรับรู้และให้คุณค่า 
1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 
1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 2. ด้านความรู้ 
2.1 ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 
2.2 การใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
2.3 การน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ 
2.4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.2 การเคารพผู้อื่น 
4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง 
4.4 การรู้จักตัวเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ์ 
4.5 การท างานเป็นทีม 
4.6 ความเป็นผู้น า 
4.7 การบริหารจัดการ 
4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี 
 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 การคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ 
3.2 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์ 
 

5.2 การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร 
5.3 การใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5.4 การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
6. ด้านการเรียนรู้ 
6.1 การเรียนรู้ผ่านชีวิตประจ าวัน 
6.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6.3 การเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาวิทยาศาสตร์ และ           
คณิตศาสตร์/  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  /กลุ่มวิชาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                          

MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)                          

MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)                          
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

MTH 201 คณิตศาสตร์ 3 (Mathematics III)                          

CHM 103 เคมีพื้นฐาน  (Fundamental Chemistry)                          

CHM 160 ปฏิบัติการเคม ี(Chemistry Laboratory)                          

PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 
(General Physics for Engineering Student I)                          

PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 
(General Physics for Engineering Student II)                          

PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 
Laboratory I)                          

PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 
Laboratory II)                          

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                          

CPE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับวิศวกร 
(Computer Programming for Engineers)                          

CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 
             -             

CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering 
Mechanics I) 
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

CVE 282 ชลศาสตรส์ าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Hydraulic for Environmental Engineering)                          

CVE 385 อุทกวิทยา (Hydrology) 
                          

CVE 394 การทดลองชลศาสตร ์(Hydraulic Laboratory)                          

EEE 100 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) 
(Electrotechnology  (Power) )                          

PRE 151 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)                          

กลุ่มวิชาบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                          
ENV 210 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 (Fundamental in Environmental Engineering)                          

ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Chemistry) 

                         

ENV 212 ปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Chemistry and Microbiology 
Laboratory) 

                         

ENV 213 งานส ารวจส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Surveying for Environmental Engineering) 
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENV 214 สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  
(Environmental Engineering Statistics) 

                         

ENV 215 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Biology)                          

ENV 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม  
(Industrial Training)                          

ENV 337 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  
(Computer Application in Environmental 
Engineering) 

                         

ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Unit Operation in Environmental Engineering) 

                         

ENV 343 การสุขาภิบาลอาคาร  
(Building Sanitation) 

 O    O  O O   O         O     

ENV 344 กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม (Biological Unit Processes in 
Environmental Engineering) 

                         

ENV 345 ปฏิบัติการวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Engineering Laboratory) 

                         

ENV 371 การจัดการขยะ   
(Solid Waste Management)                          
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENV 372 การจัดการของเสียอันตราย 
 (Hazardous Waste Management)                           

ENV 381 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ  
(Air Pollution Control Engineering)                          

ENV 401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Engineering Project Proposal) 

                         

ENV 402 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Engineering Project)                          

ENV 434 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ (Environmental Impact Assessment and 
Management) 

                         

ENV 442 วิศวกรรมการประปา 
 (Water Supply Engineering)                          

ENV 445 วิศวกรรมน้ าเสียและการออกแบบ 
(Wastewater Engineering and Design) 

   O    O  O O   O      O      

ENV 482 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน  
(Noise and Vibration Control)  (Air Pollution Control Engineering)                          

กลุ่มวิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                          

ENV 435 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม  
(Engineering Economics for Environmental                          
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

Engineers) 

ENV 436 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
(Environment and Energy)                          

ENV 437 การจัดการความปลอดภัยอุตสาหกรรม 
(Industrial Safety Management) 

                         

ENV 438 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Law) 
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENV 446 การควบคุมมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม 
(Industrial Water Pollution Control) 

                         

ENV 448 การจัดการทรัพยากรน้ า                                                   
(Water Resource Management) 

                         

ENV 451 ระบบรวบรวมน้ าเสียและการส่งจ่ายน้ า 
(Wastewater Collection and Water Distribution 
Systems) 

     O  O O  O     O    O O     

ENV 491 สัมมนาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
(Environmental Engineering Seminar) 

                         

ENV 492 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)                          

ENV 493 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)                          

ENV 494 หัวข้อพิเศษ 3 (Special Topic III)                          

ENV 495 หัวข้อพิเศษ 4 (Special Topic IV)                          

กลุ่มวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษานอกภาควิชาฯ                          
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ENV 431 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม 
(Environmental Pollution and Control) 

                         

ENV432 วิศวกรรมสาธารณสุข 
 (Public Health Engineering)  

                         

ENV 433 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  
(Water Supply and Sanitary Engineering) 

                         

 

 

 

 

 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ

ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

2.  ด้านความรู้  
    (1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ

3.  ด้านทักษะทางปัญญา   
     (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี  
     (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ 
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      (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

      (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่
คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

     (4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ สิ่งแวดล้อม 

    (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

    (2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ 
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

     (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

     (4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

     (5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน 
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
     (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

ด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (4)    มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์

   (5)    สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิม่เติมได้ด้วยตนเอง  เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
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4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1)   สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

      (2)   สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

      (3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

      (4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

      (5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานและ 
             การรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

     (2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหา
ที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

     (3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     (4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน 
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

     (5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้ 
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
ข้อ 26 การวัดผลการศึกษา 26.1 การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้ก าหนดผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษรตามล าดับขั้นซึ่งมีความหมายและแต้มระดับคะแนนของแต่ละข้ันดังต่อไปนี้ 
ระดับคะแนนตัวอักษร แต้มระดับคะแนน ความหมาย  
A    4  ดีเยี่ยม (Excellent) 
B+     3.5  ดีมาก (Very Good) 
B    3  ดี (Good) 
C+    2.5  ค่อนข้างดี (Fairly Good) 
C    2  พอใช้ (Fair) 
D+    1.5  ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor) 
D    1  อ่อน (Poor) 

 F    0  ตก (Failure) 
Fa    0  ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอไม่มีสิทธิสอบ 
      (Failure due to insufficience attendance) 

 Fe    0  ตกเนื่องจากขาดสอบ  
      (Failure due to absent from examination) 
W    -  ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal) 
I    -  ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S    -  พอใจ-เทียบเท่าผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า C 

      (Satisfactory – equivalent to grade not lower than C) 
U    -  ไมพ่อใจ (Unsatisfactory) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
      การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมิน คุณภาพ ของหลักสูตร โดยใช้การ
ประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้  

  2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ  

      2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ  เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้า
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ท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
      2.2.3  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ

คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานศึกษานั้นๆ  
      2.2.4  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา 

ที่เรียนตามหลักสูตร  เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  
      2.2.5  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์

พิเศษ  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
 ข้อ 30 การส าเร็จการศึกษา 
 30.1 นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  30.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  30.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
  30.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่

นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้ 
  30.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
  30.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้ 
 30.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
  30.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
  30.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  30.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.2.1 และ 30.2.2 ยื่นค าร้อง

แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ืออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 

ทั้งนี้ นักศึกษามีศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนการวัดระดับภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานเทียบเท่าคะแนน TOEFL (Test of English as Foreign Language) ไม่น้อยกว่า 475 คะแนน 
หรือเป็นไปตามประกาศของภาควิชาฯ และ/หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
       1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ และ
หลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้ง อบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 
            2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา 
 2.1.2 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  2.1.3  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  
 2.2.2  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 



48 
 

 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในการ
ประชุมครั้งที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของ มจธ. ที่ใช้ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of 
Thailand Quality Assurance) โดยในระดับหลักสูตรให้  ใช้เกณฑ์ของ ASEAN University Network - 
Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรือหากหลักสูตร ใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพ
ตามแนวทางอ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ฯลฯ กไ็ด้เช่นกัน  
 การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน – เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูกก ากับ
ดูแลให้มีการด าเนินการตามองค์ประกอบที่  1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนา – ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสม เช่น 
AACSB, ABET เป็นต้น 

ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยระบบ CUPT QA ได้ก าหนด
รอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 

 ทุกหลักสูตรด าเนินการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นประจ าทุกปี  
 ทุกหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมิน เพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์  AUN-QA หรือเกณฑ์

มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี  
2.  บัณฑิต  
 จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มจธ. ได้สร้างรูปแบบ
ในการจัดการศึกษาแบบใหม่ (KMUTT 3.0) ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการจัด
การศึ กษ า และเพ่ื อ ให้ นั กศึ กษ ามี สมรรถนะ (Competence) เป็ นที่ ต้ อ งการของตลาดแรงงาน 
(Employability) ซึ่งสมรรถนะที่บัณฑิตของ มจธ. จะต้องมีเมื่อส าเร็จการศึกษาคือ ความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ทั้งนี้เป้าหมายหลักของ KMUTT 3.0 คือ การมุ่งเน้นให้บัณฑิตของ 
มจธ. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social Change Agent) แต่ยังคงรักษาคุณลักษณะเดิมของบัณฑิต 
มจธ. อยู่ คือ ความเป็น Engineer และ Hand on และจะเพ่ิมเติมสมรรถนะเชิงกว้าง (Well-Rounded) ให้
บัณฑิตมากข้ึน เพ่ือให้บัณฑิตมี Multiple Intelligence ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า บัณฑิตของ มจธ. จะเป็นบัณฑิต
ที่มีความรู้ครบทั้ง 4 H “Head Hand Heart และ Human” 
 กลไกการพัฒนาการศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตของ มจธ. มีสมรรถนะที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา มีการเรียนรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอนั้น จะ
เริ่มจากหลักสูตรซึ่งรวมทั้งการสร้างหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอน การปรับปรุง และออกกฎระเบียบใหม่ที่เอ้ือให้การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่สัมฤทธิผล การวัด
และประเมินหลักสูตร เพ่ือน าผลที่ได้กลับไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในรอบต่อไป กลไกการพัฒนา
การศึกษานี้จะช่วยพัฒนาบัณฑิตของ มจธ. ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามเป้าหมายของ KMUTT 3.0 
และมีความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 จะให้ความส าคัญกับการสร้างและการ
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ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลัก และจะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา และตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม KMUTT 3.0 จะต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโมดูล หลักสูตร ศาสตร์การสอน (Pedagogy) สมรรถนะอาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อม 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนโยบาย 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 (12 ตุลาคม 2558) ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในหลักการให้
ทุกหลักสูตรของ มจธ. ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ
รายวิชา รวมทั้ง Curriculum Mapping  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. ในระดับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
ได้เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ของ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศ
ไทย หรือหากหลักสูตรใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพตามแนวทางอ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เช่ น  Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งเกณฑ์การประกันคุณภาพดังกล่าวทั้งหมดจะเป็น
แนวทางเดียวกันกับการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ภายหลังจากที่สภาวิชาการได้มีมติอนุมัติในหลักการดังกล่าวแล้ว หลักสูตรจึงได้ด าเนินตามแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และก าหนดวิธีการเรียนการสอน
รวมทั้งการวัดผลให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
3.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแล
และคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้น าใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1.จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ 
สกอ.และมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร 
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

1.หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของ สกอ. และเกณฑ์
ของสภาวิศวกร 

2. มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
องค์ความรู้ทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ทันสมัย 

2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก ๆ 5 ปี 

2.การประเมินผลโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุกๆ  5 ปี 

3.ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและได้

3.จัดการเรียนการสอนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นการ

3.จ านวนวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สภา
วิศวกร 

เรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ
ผู้เรียนเป็นแกน เพ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะ รู้จัก คิด วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

ศูนย์กลาง หรือผู้เรียนเป็นแกน 

4.มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

4.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 

4. การประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้
บัณฑิตทุกปี 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีจ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

5.จ านวนรายชื่ออาจารย์ พร้อม
ประวัติประสบการณ์ ผลงาน
ทางวิชาการ การพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

6.สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า
ในทางวิชาการและ/หรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิศวกรหรือใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

6. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์และการ
สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา 

7.ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไป
ดูงานหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ 

7 .ประเมินจากจ านวนครั้งของ
การไปดูงานต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 8. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้และ/
หรือผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความใฝ่รู้ตลอดเวลา 

8.จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 

9. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ ์เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืน ทั้งในและต่างประเทศและผลงาน
ทางวิชาการทุกปีการศึกษาเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

9. จ านวนฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
และความทันสมัยของ
ฐานข้อมูล 

 
 
4.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

4.1 การบริหารงบประมาณ 
        คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียน
การสอน  โสตทัศนูปกรณ์   และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
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       4.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
       คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ  ต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดที่มีหนังสือด้าน
บริหารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง   
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

ล าดับที่ ชื่ออุปกรณ์ จ านวน 
1 FT-IR Spectroscopy 2 ชุด 
2 Inductive Copled Plasma 1 ชุด 
3 Gas Chromatrography/Mass Spectrophotometer 1 ชุด 
4 Atomic Absorption Spectrophotometer 1 ชุด 
5 UV-Visible Spectrophotometer 1 ชุด 
6 Gas chromatography   4 ชุด 
7 Total Organic Carbon Analyzer 2 ชุด 
8 Microwave Digestor 1 ชุด 
9 Freeze Dryer 1 ชุด 
10 Refrigerated Centrifuge 1 ชุด 
11 เตาเผาอุณหภูมิสูง 1 เตา 
12 ตู้อบความร้อน 1 ตู้ 
13 BOD Incubator 2 ตู้ 
14 Shaker Incubator 1 ตู้ 
15 Shaker Water Bath 1 ชุด 
16 Hydrolyzing Unit 1 ชุด 
17 Extraction Unit  1 ชุด 
18 Kjeldahl Digestion Unit 1 ชุด 
19 Karl Fischer Titration Set 1 ชุด 
20 Bomb Calorimeter 1 ชุด 
21 Automatic Titrator 1 ชุด 
22 เครื่องปั่นแยกตะกอน 1 ชุด 
23 Portable Sample 1 ชุด 
24 Autoclave 1 ชุด 
25 ชุดท าน้ าบริสุทธิ์ 1 ชุด 
26 กล้องจุลทรรศน์ 5 ชุด 
27 อุปกรณ์แสดงภาพบนจอโทรทัศน์ 1 ชุด 

4.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม        
ประสานงานกับส านักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบริการให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น  อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น   นอกจากนี้อาจารย์
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พิเศษที่เชิญสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อมีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ส าหรับให้ส านักหอสมุด
จัดซื้อหนังสือด้วย 

 ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้อง
จัดสื่อการสอนอื่นเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ฉายสไลด์  เป็นต้น 
      4.4   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุ ดของคณะ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อหาหนังสือเพ่ือเข้าส านักหอสมุด และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือและ
ต ารา  นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์  ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยัง
ต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. จัดหาห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์การเรียน การสอน 
ทรัพยากรสื่อและช่องทางการ
เรียนรู้ที่เพียบพร้อมเพ่ือ
สนับสนุน  การศึกษาทั้งใน/
นอกห้องเรียน และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีระบบ
มัลติมีเดีย เพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยสามารถ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.รวบรวมข้อมูลจ านวนห้องเรียน
เครื่องมือ อุปกรณ ์สื่อการเรียนการ
สอน 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มี
เครื่องมือทันสมัยและเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากลเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ และ
สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2.จัดท าสถิติการใช้งานห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ในมิติ
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ
จ านวนนักศึกษาที่มาใช้งานต่อหัว
นักศึกษา 

3.จัดให้มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสม 

3.สถิติของจ านวนหนังสือต าราและ
สื่อมัลติมีเดีย ที่มีให้บริการ รวมทั้ง
สถิติการใช้งานหนังสือต าราและสื่อ
มัลติมีเดีย 

4.จัดให้มีห้องสื่อการเรียนการ
สอน มีบริการทั้งหนังสือต ารา 
และสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือช่วยการ
เรียนรู้ และค้นคว้าเพ่ิมเติมแก่
ผู้เรียน 

4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร 
เพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติการ 

5. ก าหนดแผนการดูแล ซ่อม
บ ารุง อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
เพ่ือให้มีจ านวนเพียงพอ และยืด
อายุการใช้งาน 

5.ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสภาพ อุปกรณ์การเรียน
การสอนที่ใช้งาน 

 
5.  อาจารย ์ 
 5.1  การรับอาจารย์ใหม่  
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  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
           อาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ จะต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า 
 5.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   และอาจารย์ผู้สอน  จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร   ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

5.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
 ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก  เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบกรณ์ตรงจากการปฏิบัติ

มาให้กับนักศึกษา ดังนั้นในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบจะมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร   มา
บรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3  ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น   ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็น
ผู้มีประสบการณ์ตรง  หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 

 
6.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 6.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ   และมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร   และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถ

ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก   ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง  เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 
7.  นักศึกษา  
 7.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
       ภาควิชาฯ  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและที่ปรึกษากิจกรรมให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนและปัญหาอ่ืน ๆ สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 
 7.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546 
หมวด 4 การอุทธรณ ์ 
 ข้อ 36 นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้   ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 37 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ 
 ข้อ 38 การอุทธรณ์ ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น 
จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือมอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
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 ข้อ 39 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ส่งหนังสือ
อุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันท าการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
 ข้อ 40 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี  1 คนเป็นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้าภาควิชา                   
3 คน เป็นกรรมการ 
 ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
 ข้อ 42 เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์ 
หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี 
การตัดสินของอธิการบดีถือว่าสิ้นสุด 
 ข้อ 43 เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเร็ว 
 

8. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
(1) ต้องการบุคลากร ที่มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ ทั้งด้านน้ า อากาศ และของเสีย  ที่สามารถน ามา

ประยุกต์กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการออกใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม
ด้านสิ่งแวดล้อม 

(2) จากผลส ารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตรพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดของเสีย อีกทั้งยังต้องการบุคลากรที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

 

9.   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผน  ติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.2  ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานในรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรปีที่แล้ว 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
แนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ  และ/หรือ วิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)  
ได้รับการพัฒนาวิชาการ  และ/หรือวิชาชีพมากกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13) นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

    X 

14) บัณฑติได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ก.พ.ก าหนด 

    X 

 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การเรียนการสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่
ละวิชาและแนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้า หรือท าความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้ การ
สอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี
กับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วย
ตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปรายและ
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น าเสนอ นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพในการ
ประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จะมีการน า
กระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 

- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ หรือการปฏิบัติงานกลุ่ม 
เป็นต้น   และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา   เพ่ือปรับ
กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

-มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพ่ือถ่ายทอดความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าในทุก 4 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิต และระเบียบข้อบังคับของสภาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลง หากเปรียบเทียบ
โครงสร้างหลักสูตรนานาชาติเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเห็นได้ว่าหลักสูตรจัดท าตามมาตรฐานเพ่ือการรับรองคุณภาพ
การศึกษา และวิชาชีพ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้การด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา 
กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะ
กระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เอกสารแนบ            
ภาคผนวก ก.   ค าอธิบายรายวิชา           
ภาคผนวก ข.   ตารางเปรียบเทียบ          
   - รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง    
  - เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม         
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ภาคผนวก ค.   ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
ภาคผนวก ง.   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร                            
ภาคผนวก จ.   โครงการความร่วมมือกับสถาบันอื่น          
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายรายวิชา 
GEN 101 พลศึกษา         1(0–2–2) 

(Physical Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ หลักการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่ง
ชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาที่เปิดโอกาสให้เลือก เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพและบุคลิก
ที่ดีมีน้ าใจนักกีฬา รู้จักกติกามารยาท ที่ดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา 

This course aims to study and practice sports for health, principles of 
exercise, care and prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, 
including basic skills in sports with rules and strategy from popular sports. Students 
can choose one of several sports provided, according to their own interest. This 
course will create good health, personality and sportsmanship in learners, as well 
as develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being good 
spectators. 

 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต     3(3-0-6) 

 (Man and Ethics of Living) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งสอนแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน ตามแนวศาสนา 
ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ องค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผู้อ่ืน ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง ความ
มีวินัยในตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็นต้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนๆได้
อย่างมีความสุข 

This course studies the concept of living and working based on principles of 
religion, philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics 
through the use of knowledge and integrative learning approaches. Students will be 
able to gain desirable characteristics such as faithfulness, social responsibility, 
respect of others, tolerance, acceptance of differences, self-discipline, respect for 
democracy, public awareness, and harmonious co-existence.  

 
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา      3(3-0-6) 

(Learning and Problem Solving Skills) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษา
การจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้ นการ
ก าหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะ
ข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง 
การสร้างแบบจ าลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน  

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long 
learning. Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge 
and be familiar with learning processes through projects based on their interest. 
These include setting up learning targets; defining the problems; searching for 
information; distinguishing between data and fact; generating ideas, thinking 
creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project. 

 
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            3(3-0-6) 
             (The Philosophy of Sufficiency Economy) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในสังคมไทย แนวคิด 
ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
ต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ  รวมไปถึงกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  

This course emphasizes the application of previous Thai economic 
development approaches, the problems and impacts of the development, the 
rationale for applying the concept of sufficiency economy to Thai society, the 
meaning and fundamental concept of the philosophy of sufficiency economy, and 
the application of this philosophy to lifestyles at individual, community, 
organization, and national levels. The study covers relevant case studies as well as 
the Royal Projects.  

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด         3(3-0-6) 
(Miracle of Thinking) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอน
และพัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
วิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยง
ความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการท าตัวอย่างหรือกรณีเพ่ือศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการ
คิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ 

This course aims to define the description, principle, value, concept and 
nature of thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic 
thinking, systems thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking 
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Hats concept is included.  Moreover, idea connection/story line and writing are 
explored.  Examples or case studies are used for problem solving through 
systematic thinking using the knowledge of science and technology, social science, 
management, and environment, etc. 

 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต            3(3-0-6) 

(Beauty of Life) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์
ของมนุษย์  รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ 
เช่น ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัว
มนุษย์  

This course aims to promote the understanding of the relationship between 
humans and aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with 
the perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and value.  
Students are able to experience learning that stimulates an understanding of the 
beauty of life, artwork, music and literature, as well as the cultural and natural 
environments. 

 
 
 
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม          3(3-0-6) 

   (Holistic Health Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตองค์ประกอบของสุขภาพที่ดี ปัจจัยที่
ส่งผลต่อสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขนา
มัย การพัฒนาสมรรถนะทางกายการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจและอารมณ์ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการท าความเข้าใจชีวิตการด าเนินชีวิต
อย่างบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และข้อมูลการตรวจสุขภาพทั่วไปและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on 
heath development for good life quality. The course emphasizes both physical and 
mental health care promotion, including composition of wellness;factors affecting 
health; integrated health care; nutrition; immunity strengthening; sanitation; 
competent reinforcement of physical activities to empower the smartpersonality 
and the smart mind, and to facilitate healthy and balanced emotional 

http://www.gened.chula.ac.th/cms/courses_details_th.php?s_id=3800251
http://www.gened.chula.ac.th/cms/courses_details_th.php?s_id=3800251
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development; preventing and solving problems on mental health; practices in 
concentration, meditation and self-understanding; definition of wellness by WHO; 
and information on general health check up and physical fitness tests. 

 
GEN 311  จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์           3(3-0-6) 
             (Ethics in Science-based Society) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชานี้ เป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ผู้เรียนจะต้องศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องต้นของตะวันตกและตะวันออก ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านี้กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และจะต้องวิเคราะห์
วิจารณ์บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจต่อความซับซ้อนในประเด็นทาง
จริยธรรมซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่างๆ ก าลังประสบอยู่ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
กรณีศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน จุดมุ่งหมายของวิชานี้คือ การส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจต่อความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซึ่งพัฒนาขึ้นจาก
การวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันจากทัศนะต่างๆ ได้ 

This course will explore a variety of ethical and social issues in science and 
technology. Students will study basic theories of ethics from the West and the 
East. They will learn how to apply these theories to contemporary cases. They will 
be asked to critically evaluate the role of the scientist in society, and to become 
aware of complex ethical issues facing scientists in different professions. Case 
studies will be used extensively throughout the course, with an emphasis on 
critical debate. The goal of the course is to enable each student to develop an 
understanding of conflicting opinions regarding science and technology, and to 
define and refine their own ethical code of conduct based on evaluation of 
arguments from differing viewpoints. 

 
GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม         3(3-0-6) 

   (The History of Civilization)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับต้นก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ใน 5 ยุคได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปัจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต พฤติกรรม 
การศึกษาจะเน้นเหตุการณ์ส าคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ส่งผลในทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองที่เกิดจากค่านิยมและทัศนคติที่สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม 
รวมถึงความสามารถในการสื่อสารผ่านงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุค
สมัยต่างๆ จนถึงปัจจุบัน 

This subject covers the study of the origin and development of civilization 
during the five historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the 
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present period.  The study will focus on significant social, economic and political 
events resulting from values and attitudes due to customs, beliefs and innovations, 
including the ability to communicate through art and literature based on 
several perspectives and periods. 

 
GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล          3(3-0-6) 

  (Man and Reasoning) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล หลักการแสวงหาความรู้แบบ
อุปนัยและนิรนัยการใช้เหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใช้เหตุผลใน
ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต 

The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and 
reasoning; deductive and inductive approaches; reasoning approaches of the East 
and the West; and, a case study of formal and informal reasoning of everyday life.   

 
GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย        3(3-0-6) 
    (Thai Indigenous Knowledge)   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพ่ือให้เกิดการรับรู้คุณค่ าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หลักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในท้องถิ่นต่างๆ  สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต  สร้างทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็น
ระบบได้ด้วยตนเอง    

This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a 
holistic approach, including analyses from scientific, technological, social science 
and anthropological perspectives. Students will learn how to appreciate the value 
of indigenous knowledge and recognize the ways in which such knowledge has 
been accumulated—lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer 
between generations.  Students will learn to become systematic, self-taught 
learners. 

 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า   3(3-0-6) 
             (Modern Management and Leadership) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พ้ืนฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน 

การจัดองค์กร การควบคุมการตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์
ต่างๆ 
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This course examines the modern management concept including basic 
functions of management—planning, organizing, controlling, decision-making, 
communication, motivation, leadership, human resource management, 
management of information systems, social responsibility—and its application to 
particular circumstances. 

 
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
              (Technology and Innovation for Sustainable Development) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่

ยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือส าหรับการ
สังเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมฐานปัญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology 
and innovation in the creation of wealth,and their impact on society and humanity. 
The course will explore the policies, strategies, and tools for synthesizing and 
developing technology and innovation for a wisdom-based society together with 
ethics in management. Students will study the exploitation and protection of 
intellectual propertyas a result of technology and innovation. 

 
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ          3(3-0-6) 
             (Managerial Psychology) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ซึ่งรวมถึง

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ ได้แก่ ทัศนคติ การสื่อสาร 
อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง พฤติกรรมผู้น าและความมีประสิทธิภาพขององค์การ 

This course focuses on the fundamental concepts of psychology and 
management of human behavior in an organization, including psychological factors 
and their effect on human working behavior such as attitude, communication, 
social influences and motivation. Moreover, it will incorporate organizational 
behavior modification, conflict management, and leadership and organizational 
effectiveness. 
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GEN 411  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ     3(2-2-6) 
    (Personality Development and Public Speaking) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชานี้มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผู้เรียน โดย

พัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่ส าคัญดังนี้ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และมารยาททางสังคม  
จิตวิทยาในการสื่อสาร การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดง
ความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนได้ การน าเสนองานและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

This course aims at developing public speaking skills and personalities of 
students. The course will cover a diverse range of abilities and skills such as good 
manners, attire, social rules, communication psychology, and verbal and non-
verbal languages. Students are expected to gain these useful skills, including giving 
reasons, discussion, negotiation, persuasion, presentation, and application of 
technology for communication. 

 
GEN 412  ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน        3(3-0-6) 

  (Science and Art of Living and Working) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน บุคลิกภาพและการแสดงออกทาง
สังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คุณค่า
ชีวิต การพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การสร้างสุขภาวะให้กับชีวิตและการ
ท างาน ศิลปะในการท างานอย่างมีความสุขและศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

The concepts covered are the science and art of living and working, personality, 
social expression, temperance, critical thinking and reasoning, problem solving, value 
of living, self-development, social and self responsibility, creating a healthy life and 
work, and the art of living and working with others. 

 
GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ        3(3-0-6) 

   (Integrative Social Sciences) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่
ได้รับความสนใจในปัจจุบัน อาทิเช่น ปัญหาด้านความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ปัญหาการกระจาย
ทรัพยากร ปัญหาความไม่ม่ันคงทางการเมือง และปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and 
culture, economics, politics and laws, and the environment. The course also covers 
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interesting contemporary social issues, such as ethnic problems, resource 
distribution, political instability, and environmental deterioration. 

 
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว         3(2-2-6) 

   (Culture and Excursion) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งภายในและ
ต่างประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้รวมทั้งการใช้
ภาษาในการสื่อสารและการบริหารจัดการเพ่ือการท่องเที่ยว 

This course aims to encourage students to learn and understand culture and 
culture exchange on both local and international aspects. Students will 
comprehend the diversities of ways of life through excursion-based learning, and 
understand the key role of language used for communication and tourism 
management. 

 
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ    3(3-0-6) 
   (Academic English for International Students) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ การ
เรียนการสอนเน้นทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งทักษะการคิด และการเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง  
ด้านการอ่านเน้นการอ่านเชิงวิชาการ การสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการตีความ  ด้าน
การเขียน เน้นกระบวนการเขียน การเขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน
วิเคราะห์และอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการคัดลอก  การน าพจนานุกรม 
หนังสือไวยากรณ์  สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเขียน เพ่ือ
ช่วยปรับปรุงการเขียนด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพ  ด้านการพูด เน้นการพูดแบบฉับพลัน การ
น าเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชาของตน ด้าน
การฟัง เน้นการฟังบรรยาย และการจดบันทึกจากการฟัง 

The course aims at developing academic English skills necessary for learners 
in an international program. The learning and teaching involves the integration of 
the four language skills, thinking skills and autonomous learning. In terms of reading, 
the course focuses on academic reading, reading for main ideas, summarizing skills, 
critical reading and interpretation skills. In terms of writing, the emphasis is on 
process writing and academic writing to enable learners to effectively use the 
information gained from reading to support their statements, and to use 
appropriate citation to avoid plagiarism. Learners are also going to use dictionaries, 
grammar books, and appropriate information and communication technology to 
assist their writing. In terms of speaking, the focus is on impromptu situations, oral 
presentation, and the sharing and exchanging of ideas on issues related to the 
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learners’ content areas. In terms of listening, the focus is on listening to English 
lectures and taking notes. 

 
LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 
  (Academic Listening and Speaking) 

วิชาบังคับก่อน : LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ หรือมีคะแนน
สอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 56% (ตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ) 

 รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ  
การเรียนการสอนเน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ฟังการบรรยายภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตนได้ สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้  สามารถพูดสรุปความจากการอ่านได้  สามารถอภิปรายและน าการ
อภิปรายได้ สามารถน าเสนอผลงานปากเปล่าในสาขาวิชาของตน และตอบข้อซักถามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                               
 This course aims at developing academic listening and speaking skills 
necessary for learners in international programs. The teaching and learning styles 
involve an integration of English with content areas related to the learners’ fields. 
The course aims to enable learners to be able to listen to English lectures in their 
fields, ask and appropriately respond to questions, share ideas and express 
opinions, and read and summarize text. Learners will discuss and lead a discussion, 
make an effective oral presentation, and actively participate in the session. 

 
 
 
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 
  (Academic Reading and Writing) 
  วิชาบังคับก่อน : LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ หรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

ไม่ต่ ากว่า 76% (ตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ) 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา

นานาชาติ  การเรียนการสอนเน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาในสาขาต่างๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถอ่าน บทความวิชาการในสาขาวิชาของตนได้สามารถจับประเด็นและเลือกเฉพาะ
ข้อมูลที่ต้องการได้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเขียน  สามารถเขียนรายงานรูปแบบต่างๆ ใน
สาขาวิชาของตนได้  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน การทดลอง ฯลฯ โดยใช้วิธีการเขียนที่เน้น
กระบวนการ และใช้แหล่งอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

The course aims at developing academic reading and writing skills necessary 
for learners in international programs. The teaching and learning styles involve an 
integration of English into learners’ content areas to enable them to read academic 
articles in their chosen fields. Learners will be able to extract main points from the 
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text, purposefully select required information to support their writing, write different 
forms of reports in their fields, use information obtained from reading and their own 
experiment in writing an essay, and effectively use references and citations 
throughout the writing process. 

 
LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
 (Learning Language and Culture)  
 วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107 

 การศึกษาในเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจอันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมและการ
ใช้ภาษา 
 Study on a special interests related to learning language, culture and language 
use. The Department will notify further information as it becomes available. 

 
LNG  122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง             3 (0–6–6) 
  (English Through Independent Learning) 
  วิชาบังคับก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   การใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  การรายงานประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและรับความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Self-based learning theory.  Self-based learning processes. Exposure to and 
use of English through a structured experience. Reporting and reflecting on the 
exposure to and use of English and receiving teacher’s advice through the Internet.  

 
LNG  231  สุนทรียะแห่งการอ่าน 3(3-0-6) 
 (Reading Appreciation) 
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 
  หลักและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเรื่องและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์  การอ่านสื่อและงาน

เขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อัตชีวประวัติ สุนทรพจน์ เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย เน้นการ
พัฒนาความซาบซึ้งในการอ่านและทักษะการคิดเชิงวิจารณ์   

  Reading principles and techniques. Reading ia such as documentaries, 
autobiographies, speeches, short stories, poems and novels. Emphasis on the 
development of reading appreciation and critical thinking skills.  

 
LNG  232  การแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  (Basic Translation)  
  วิชาบังคับก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 
  ทฤษฎีและกระบวนการแปล  วิธีการแปล  ประเด็นทางวัฒนธรรมและศิลปะในการแปล  

ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  ปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
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หลักการและการฝึกแปลแบบดั้งเดิมการแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  สัมมนาปัญหาในการแปล
และแนวทางแก้ไข  ทิศทางการแปลในปัจจุบัน 

   Translation theories and procedures. Translation methods. Cultural issues and 
art of translation. Problems in English-Thai and Thai- English translation. Principles 
and conventional practices of translation. Machine translation. Seminar on 
translation problems and solutions. Current trends in translation.   

 
LNG 233 การอ่านอย่างมีวิจารณญาน        3(3-0-6) 
 (Critical Reading) 
     วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107  
   วิชานี้เน้นให้ผู้เรียนศึกษากระบวนการอ่านในระดับที่สูงกว่าระดับความเข้าใจ นักศึกษาต้อง

สามารถพิจารณาและประเมินงานที่อ่านได้ สามารถระบุจุดแข็งและความหมายเชิงลึกของงานเขียน
ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนการอ่านเพ่ือหา จุดอ่อนและข้อบกพร่องของ
บทความ และตระหนักถึงกลยุทธ์และวิธีการที่ผู้แต่งใช้ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ  เพ่ือสังเกตและ
แยกแยะอคติที่แฝงมาในงานเขียน  และสามารถน าทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการ
และชีวิตจริง 

         This course covers the process of reading that goes beyond simply 
understanding a text. It requires students to consider and evaluate readings by 
identifying strengths and implications of readings in English. The course provides 
opportunities for the students to find the reading's weaknesses and flaws. Students 
will learn to recognise and analyse strategies and styles the author uses in different 
types of writings to identify potential bias in readings. Ultimately, the students are 
expected to be able to employ these skills for their academic context and in real 
lives. 

 
LNG 234  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication) 

    วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107  
 หลักการสื่อสาร แนวคิดเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วัจนและอวัจนภาษา ปัญหาการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อประเภทต่างๆ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพ่ือความส าเร็จในด้านสังคมและการ
ท างาน 

Principles of communication. Concepts of intercultural communication. 
Verbal and nonverbal communication.  Problems in intercultural communication.  
Language and culture in media. Computer-mediated intercultural 
communication. Strategies in intercultural communication forsuccess in social 
and professional communication. 
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LNG 235  ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน        3 (2-2-6) 
 (English for Community Work)       
 วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานเพ่ือชุมชน 
นักศึกษาจะได้ท าโครงงานในสถานการณ์จริง โดยใช้ภาษาอังกฤษเขียนโครงงานเพ่ือขอรับทุน 
นอกจากนี้รายวิชายังมุ่งให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการสื่อสาร 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิตและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ในการ
ติดต่อสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งในและนอกห้องเรียน 

This course aims at fostering the use of English to pursue community work. It 
encourages learners to engage in a real world task allowing them to use English 
in writing a proposal to ask for the community work funding. Positive attitudes 
and confidence in using English would be highlighted throughout the 
course.Effective communication skills, life skills and social responsibility would 
also be reinforced. The use of social media as a means of communication is 
encouraged in the course. 

 
LNG 243   การอ่านและการเขียนเพื่อความส าเร็จในวิชาชีพ                3(3-0-6) 
 (Reading and Writing for Career Success)  
 วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107 

การอ่านเนื้อหาประเภทต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์การอ่านที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอ่านคู่มือ
การใช้งานหรือการท างานของอุปกรณ์ หรือเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับทางด้านเทคนิค การอ่านโครงร่าง
เพ่ือน าเสนอโครงงาน การอ่านสัญญา และการอ่านข้อความผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์  การเขียนที่ใช้
ในการท างาน ได้แก่ การเขียนคู่มือ การเขียนข้อความผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ การเขียนโครงร่าง
เพ่ือน าเสนอโครงงานและรายงาน วัฒนธรรมการเขียนในบริษัทต่างชาติ          

Reading different types of texts by using effective reading strategies such as 
manuals and technical texts, project proposal, contracts and e-mails; writing used 
at work places such as manual, e-mail writing, project proposal; writing culture in 
foreign companies.   

 
LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ               3(3-0-6) 

    (Thai for Communication and Careers) 
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการฟังและ
การพัฒนาทักษะการฟัง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการพูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนและการพัฒนา
ทักษะการเขียน  การประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ 



70 
 

 
 

General concepts of communication and language for communication. Basic 
principles of listening and listening skill development. Basic principles of reading 
and reading skill development. Basic principles of speaking and speaking skill 
development.  Basic principles of writing and writing skill development.  Applying 
listening, reading, speaking and writing skills for careers.  

LNG 295  ทักษะการพูดภาษาไทย        3(3-0-6) 
 (Speaking Skills in Thai)      

    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและการพูด  การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  การสัมภาษณ์

เพ่ือสมัครงาน  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   การน าเสนองานหรือสินค้า 
 Principles of communication and speaking.  Everyday conversation. Job 

interview. Discussion and giving opinion.  Project and product presentation. 
 

LNG 296  ทักษะการเขียนภาษาไทย        3(3-0-6) 
 (Writing Skills in Thai) 

    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 Principles of writing.  Writing a paragraph, an essay and an article.  Writing an 
academic report. 
 

LNG   410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ         3(3-0-6) 
 (Business English)  
 วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและ
เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
งานอาชีพในอนาคตเนื้อหารายวิชาเน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในด้านธุรกิจ เช่น การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การสนทนาระหว่างการสังสรรค์ การน าเสนอผลงาน การประชุม การเจรจาต่อรอง การ
ให้บริการลูกค้า การตอบสัมภาษณ์งานและเอกสารธุรกิจ นอกจากนี้รายวิชานี้ยั งมุ่งเน้นเรื่องการ
สื่อสาร และ ความตระหนักด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

This course aims to broaden students’ knowledge about business 
communication and to train students in basic communication skills in English to 
prepare them for their future careers.  The course emphasizes functional language 
in business contexts including telephoning, socializing, giving presentations, 
meeting, negotiating, providing customer service, and dealing with job interview 
questions and business documents.The course also focuses on communication 
and awareness about intercultural communication. 
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CPE 100   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร               3(2-2-6)
      (Computer Programming for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

      ทฤษฎี: หลักการเบื้องต้นขององค์ประกอบระบบ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การ
ประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรม ผังงาน โครงสร้างข้อมูลและตัวแปร การ
ด าเนินงาน ทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การรับข้อมูลและการส่งออก การติดต่อกับผู้ใช้ การ
เขียนโปรแกรมโครงสร้าง ค าสั่งตัดสินใจและค าสั่งการท างานแบบวนรอบ โปรแกรมย่อยฟังก์ชัน
และโปรซิเดอร์ ข้อมูลชนิดโครงสร้างอาร์เรย์ เรคอร์ด การด าเนินงานเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล 

 ปฏิบัติ: ออกแบบ และการทดสอบโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาโจทย์เฉพาะที่สอดคล้องกับการ
เรียนภาคทฤษฎี   

 Lecture: Introduction to the components of a computer system, 
hardware/software interactive, EDP concepts, and program development including 
flowcharts, data and structure variables, mathematical and logical operations, 
input/output, user interfacing, structured programming, decisions and repetitive 
loop structures, subprograms with functions and procedures, structure type 
declarations, arrays, records, file processing. Lab: Design, development and testing 
of programs to solve case problems related to that given in the lectures.  

 

CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม        3(2-3-6) 
 (Engineering Drawing) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 อุปกรณ์ใช้งานเขียนแบบและการใช้ รูปทรงพ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้ การเขียนตัวอักษร 
การสเกตภาพ การบอกขนาดภาพและการใช้ข้อความประกอบภาพ ภาพฉายแบบออโทกราฟฟิก
ของจุด เส้น ระนาบและวัตถุ ภาพไอโซเมตริก ออบลิค และการสเกต ภายช่วย ภาพตัด การสเกต
และการเขียนแบบแสดงรายละเอียดของการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา และรายละเอียดของงาน
ต่างๆ เช่น ที่เกี่ยวขัองกับงานโครงสร้าง งานส ารวจ งานไฟฟ้า งานประปา งานระบบปรับอากาศ 
งานเขื่อน ลิฟท์ เป็นต้น 

 Instruments and their uses, applied geometry, lettering, sketching dimensions 
and notes, orthographic projection of points and lines, planes, and solids, 
isometric and oblique drawing and sketching perspective view, auxiliary view: 
points and lines, planes and solids, sections and conversion, Practices in drawing. 

 

CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุแข็ง การสมดุลของวัตถุแข็ง              
แรงกระจาย การวิเคราะห์แรงเบื้องต้นในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แรงในคานและสายเคเบิล 
แรงเสียดทาน  วิธีงานเสมือน 

 System of forces (in plane and space) on particles and rigid bodies, 
equilibrium of rigid bodies, distributed forces, analysis of simple trusses and 
frames, forces in beams and cables, friction, method of virtual work. 

 

CVE 282 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
 (Hydraulic for Environmental Engineering) 
 อนวิชาบังคับก่ : CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 และ MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 

 ค าจ ากัดความและคุณสมบัติของของไหล   การวัดความดันน้ า  แรงดันสถิตย์บนแผ่นพื้นผิว
เรียบและผิวโค้ง  แรงลอยตัว และเสถียรภาพของวัตถุลอย จลนศาสตร์ของของไหล สมการการ
ไหลต่อเนื่อง สมการพลังงาน สมการเบอนูลลี่ และสมการโมเมนตั้ม ความต้านทานต่อการไหล 
การไหลในท่อปิด ระบบท่อ (network)  การไหลในทางน้ าเปิด  การวัดอัตราการไหล  การ
วิเคราะห์มิติ และกฎความคล้ายคลึง  การไหลเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

 Definition and properties of fluid,  measurement of pressure,  hydrostatic 
force on plane surface and curves surface,  buoyancy and stability of a floating 
bodies, fluid kinematics, continuity equation, energy equation, Bernoulli’s 
equation and momentum equation ,flow resistance , flow in closed conduit and 
pipe network , open channel flow ,flow measurement , dimensional analysis and 
similitude , unsteady flow 

 
CVE 385  อุทกวิทยา 3(3-0-6) 
             (Hydrology) 
 วิชาบังคับก่อน : CVE 282 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   

 วัฏจักรอุทก อุตุอุทกวิทยา น้ าจากบรรยากาศ การระเหยและการระเหยคายน้ า การไหลใน
ล าธาร การวิเคราะห์ทางสถิติและความน่าจะเป็น การซึมลงดิน น้ าใต้ดิน ความสัมพันธ์ระหว่างฝน
กับน้ าท่า การวิเคราะห์ชลภาพและทฤษฎีชลภาพหนึ่งหน่วยน้ าท่า การหลากชลภาพแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ของลุ่มน้ าอย่างง่าย 
                 Hydrologic cycle, hydrometeorology: precipitation, evaporation and 
evapo-transpiration, streamflow, probability concepts in hydrology, infiltration, 
Groundwater: rainfall-runoff relationship, hydrograph analysis and unit hydrograph 
theory, flood routing, Introduction to catchment modelling. 

 

CVE 394 การทดลองชลศาสตร์        1(0-3-2) 
 (Hydraulic Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน : CVE 282 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรอืศึกษาพร้อมกัน) 
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 ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง และจัดท ารายงานการศึกษาปรากฏการณ์การ
ไหลแบบต่างๆ วิธีการควบคุมการไหล การสอบเทียบ และการใช้งาน มาตรและอุปกรณ์ส าหรับวัด
ปริมาณการไหล 
        Experimental works including presentation and analysis of results on flow 
phenomena, methods of flow control, calibration and uses of flow measuring 
devices. 

 

EEE 100   เทคโนโลยีไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง)       3(3-0-6)    
 (Electrotechnology (Power)) 

วิชาบังคับก่อน : PHY 104 ฟิสิกส์ท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2  และ PHY 192 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                                         
(ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

  สนามแม่เหล็กในเครื่องกลไฟฟ้า วงจรเส้นแม่เหล็ก การสูญเสียในแกนเหล็ก แรงดันไฟฟ้าที่
เกิดข้ึนในตัวน า ตัวน าเป็นรูปคลื่นซายน์ แทนด้วยเฟสเซอร์ก าลังไฟฟ้าจริง ก าลังไฟฟ้าเสมือน 
ก าลังไฟฟ้าปรากฏในวงจร 1 เฟส และ 3 เฟส หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้าง แรงดันไฟฟ้าที่ได้เกิดข้ึน และประสิทธิภาพมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้าง การควบคุมความเร็ว การให้มอเตอร์หมุนตาม
และทวนเข็มนาฬิกา การเลือก และความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน เครื่องมือวัดและการวัด
ปริมาณไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าที่ใช้งานในอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 Magnetic aspects of electrical machines: magnetism, magnetic circuits, 
magnetic core losses. Voltage induced in a conductor as sinusoidal wave, phasor 
representation. Active, reactive and apparent power in single and three- phase 
circuits. Single and three- phase transformers. Direct current and alternating 
generators: construction, induced voltage, efficiency. Direct current and alternating 
motors: construction, efficiency, speed control, forward and reverse control, 
selection, application, maintenance. Electrical measurements. Introduction of 
semiconductor devices for power electronics. 

 

PRE 151 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี (ส าหรับนักศึกษานอกภาควิชาอุตสาหการ) 

 โครงสร้างอะตอม และโครงสร้างผลึกของของแข็ง การแข็งตัว ความบกพร่อง และการแพร่
ในของแข็ง คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางไฟฟ้า แผนภูมิสมดุล โลหะกลุ่มเหล็ก โลหะผสมอื่นๆท่ี
ไม่ใช่เหล็ก วัสดุเซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุแม่เหล็ก การผุกร่อนและการเสื่อมสลายของวัสดุ วัสดุผสม 
คุณสมบัติด้านแสงและวัสดุตัวน าซูเปอร์ 
                 Atomic and crystalline solids structure; Defects and imperfections in 
solids; Diffusion. Mechanical behavior and properties; Dislocation and 
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strengthening mechanisms. Phase diagrams; Phase transformations and thermal 
processing of metals; Metallic and non-metallic materials structures and their 
applications including ferrous alloys, non-ferrous alloys. Ceramics, polymers, 
composite, etc.; Corrosion and degradation of materials. 

 

CHM  103  เคมีพื้นฐาน         3 (3-0-6) 
 (Fundamental Chemistry) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ปริมาณสารสัมพันธ์ พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอม และการจัดเรียงอีเล็กตรอนของอะตอม 
คุณสมบัติของตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีพ อโลหะ ธาตุทรานสิชั่น คุณสมบัติของแก๊ส 
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี 

 Stoichiometry, basic of atomic theory and electronic structures of atoms, 
periodic properties, chemical bonds, representative elements, non-metal and 
transition metals, properties of gas, solid,  liquid and  solutions, chemical 
equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry. 

 
 
 
 

CHM  160  ปฏิบัติการเคมี   1 (0-3-2) 
 (Chemistry Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : CHM 101, 103 หรือเรียนพร้อมกับวิชา CHM 101, 103 

 เทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับปฏิบัติการเคมีที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ต้องเรียนในวิชา CHM 
101, 103 

 Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM 101, 
103. 

 

MTH 101 คณิตศาสตร์ 1        3 (3-0-6) 
 (Mathematics I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ลิมิตและความต่อเนื่อง: ความคิดรวบยอดของลิมิต การคณนาของลิมิต ลิมิตเกี่ยวพันอนันต์ 
ความต่อเนื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
อนุพันธ์: ความชันและอัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ 

ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติผกผัน ลอการิทึม เอ็กโปเนนเชียล และ
ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิก)  การหาอนุพันธ์โดยปริยาย ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประมาณค่าเชิงเส้น 
ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมา 
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การประยุกต์ของการหาอนุพันธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด ประยุกต์ปัญหาสูงสุดและต่ าสุด 
ฟังก์ชันเพ่ิมและฟังก์ชันลด ความเว้าและจุดเปลี่ยนเว้า การอธิบายโดยสรุปของการวาดภาพเส้น
โค้ง อัตราสัมพัทธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนดและกฎโลปิตาล 

การหาปริพันธ์ : ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต ค่าเฉลี่ยและทฤษฎี 
หลักมูลของแคลคูลัส การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า เทคนิคการหาปริพันธ์ (การหาปริพันธ์

โดยการแยกส่วน การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะโดยใช้เศษส่วนย่อย เทคนิคตรีโกณมิติของ
การหาปริพันธ์ ปริพันธ์เกี่ยวพันกับเลขยกก าลังของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การแทนค่าตรีโกณมิติ) 

การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต พ้ืนที่ระหว่างเส้นโค้ง ปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการ 
หมุนรอบ (วิธีแผ่นกลม วิธีเปลือกทรงกระบอก) ความยาวของระนาบเส้นโค้ง พ้ืนที่ผิวของ

การหมุนรอบ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ : ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับช่วงอนันต์ของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

กับภาวะไม่ต่อเนื่องอนันต์ในช่วงของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับภาวะไม่ต่อเนื่องอนันต์
ในช่วงอนันต์ของการหาปริพันธ์ 

 การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข : หลักเกณฑ์เชิงสี่เหลี่ยมคางหมูและหลักเกณฑ์ซิมป์สัน 
 ฟังก์ชันหลายตัวแปร : กราฟของสมการ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิง

อนุพันธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพันธ์อันดับสอง สุดขีดสัมพัทธ์ สูงสุดและต่ าสุด จุดอานม้า 
Limits and Continuity: The concept of limit, Computation of limits, Limits 

involving infinity, Continuity, Limits and continuity of trigonometric functions  
 The Derivative: Slopes and rates of change, The derivative, The chain rule, 

Higher 
Order derivatives, Derivatives of transcendental functions (Trigonometric, 

Inverse trigonometric, Logarithmic, Exponential, and Hyperbolic functions), Implicit 
differentiation, Differentials, Linear approximation, The mean value theorem 

Applications of Differentiation : Maximum and minimum values, Applied 
maximum and minimum problems, Increasing and decreasing functions, Concavity 
and inflection points, Overview of curve sketching, Related rates, Indeterminate 
forms and L’Hopital’s rule 

 Integration: Antiderivatives and indefinite integrals, The definite integrals, 
Average values and the fundamental theorem of calculus, Integration by 
substitution, Techniques of integration (Integration by parts, Integration of rational 
functions using partial fractions, Trigonometric techniques of integration : Integrals 
involving powers of trigonometric functions, Trigonometric substitution) 

  Applications of the Definite Integral: Area between curves, Volume of solids 
of revolution (Disc method, Cylindrical shell method), Length of plane curves, 
Area of surfaces of revolution  

  Improper Integrals: Improper integrals with infinite intervals of integration, 
Improper integrals with infinite discontinuities in the interval of integration, 
Improper integrals with infinite discontinuities over infinite intervals of integration 
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 Numerical Integration:  trapezoidal rule and Simpson's rule 
Function of several variables: Graph of equation, Limit and continuity, Partial 

derivative,  
Differentials, Chain rule, Critical points, Second order partial derivative, 

Relative extrema, Maxima and minima, Saddle points. 
 
 
 
 

MTH 102   คณิตศาสตร์ 2        3 (3-0-6) 
 (Mathematics II) 
 วิชาบังคับก่อน : MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 

 สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงเกลาร์ของสามเวกเตอร์ 
เส้นและระนาบในปริภูมิสามมิติ 

 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับ อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ การทดสอบด้วยการ
เปรียบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลับ การลู่เข้าสัมบูรณ์ การกระจายทวินาม 
อนุกรมก าลัง สูตรของเทย์เลอร์ 

 ฟังก์ชันเป็นคาบ อนุกรมฟูริเยร์ พิกัดเชิงขั้ว พ้ืนที่ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์จ ากัดเขตบนระนาบ
และบริเวณทรงตัน ปริพันธ์สองชั้นในมุมฉาก ปริพันธ์สองชั้นในรูปแบบเชิงขั้ว การแปลงของตัว
แปรในปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอกและพิกัด
ทรงกลม 

 Scalars and Vectors, Inner Product, Vectors Product, Scalar Triple Product, 
Line and Plane in 3-Space. 

 Mathematical Induction, Sequences, Series, The Integral Test, The Comparison 
Test, The Ratio Test, The Alternating Series and Absolute Convergence Tests, 
Binomial Expansion, Power Series, Taylor’s Formula. 
      Periodic Functions, Fourier Series, Polar Coordinates, Areas in Polar 
Coordinates, Definite Integral over Plane and Solid Regions, Double Integrals, 
Double Integrals in Polar Form, Transformation of Variable in Multiple Integrals, 
Triple Integrals in Rectangular Coordinates, Triple Integrals in Cylindrical and 
Spherical Coordinates. 
 

MTH 201   คณิตศาสตร ์3        3 (3-0-6) 
 (Mathematics III) 
 วิชาบังคับก่อน :  MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 

 ความคิดรวบยอดพ้ืนฐาน: ชนิด อันดับ ระดับขั้น 
 สมการอับดับหนึ่ง : ตัวแปรแยกกันได้ สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรงและไม่แม่นตรง ตัว
ประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเบอร์นูลย์ 
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 สมการอันดับสูง : สมการเชิงเส้น ค าตอบของสมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์ค่าคงที่และ
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง 
 การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
 เวกเตอร์ : ฟังก์ชันเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความเร็วและความเร่ง เคิร์ลของเวกเตอร์
ฟิลด์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนต์ของสเกลาร์ฟิลด์ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ 
 การหาปริพันธ์เวกเตอร์ : ปริพันธ์เส้น, ปริพันธ์ผิว, ปริพันธป์ริมาตร 
 Basic concepts: types, order, degree. 
 First order equations: separation of variable, homogeneous equations, exact & 
non-exact equations, integrating factor, first order linear equations, Bernoulli’s 
equations.  
 Higher order equations: linear equation, solution of linear equation with 
constant coefficients and with variable coefficients.  Applications of first and 
second order equations. 
 Laplace transforms, Introduction to Partial Differential Equations. 
 Vectors: vector function, curves, tangent, velocity and acceleration, curvature 
and torsion of a curve, directional derivative, gradient of scalar field, divergence of 
a vector field, curl of a vector field. 
 Vector integration: line integrals, surface integrals, volume integrals. 
 

PHY 103  ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1                    3 (3-0-6) 
              (General Physics for Engineering Student I) 

    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
      เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่างๆทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน 1-, 2-, และ 3- มิติ  กฎการ 
เคลื่อนที่ของนิวตัน  พลังงานและงาน  โมเมนตัมเชิงเส้น  การหมุน  ทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุม  
สมดุลและการยืดหยุ่นของไหล  การสั่น  คลื่นและเสียง  อุณหพลศาสตร์  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 
       Emphasized on the applications of the laws of physics. Vectors. Motions in 1-, 
2-, and 3- dimensions. Newton’ s laws of motion. Energy and work. Linear 
momentum. Rotation. Torque and angular momentum. Equilibrium and elasticity. 
Fluids. Oscillations. Waves and sound. Thermodynamics. The kinetic theory of 
gases.    

 
 
 
 
 

PHY 104   ฟิสิกส์ท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2    3 (3-0-6) 
 (General Physics for Engineering Student II) 
 วิชาบังคับก่อน :  PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1  
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       เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่างๆทางฟิสิกส์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า  
กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เนื่องจากกระแส กฎของแอมแปร์ การ
เหนี่ยวน าและความเหนี่ยวน า สมการของแมกซ์เวลล์ การออสซิลเลตทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ
กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โฟตอนและคลื่นสสาร อะตอม  
      Emphasized on the applications of the laws of physics. Electric fields. Gauss’ 
law. Electric potential. Capacitance. Current and resistance. Circuits. Magnetic 
fields due to currents. Induction and inductance. Maxwell’s equations. 
Electromagnetic oscillations and Ampere’s law. alternating current. 
Electromagnetic waves. Interference. Diffraction. Photon and matter waves. Atoms. 
  

PHY 191   ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1        1 (0-2-2) 
 (General Physics Laboratory I) 
               วิชาบังคับก่อน : PHY 101/PHY 103 หรือ พร้อมกับ PHY 101/PHY 103 

การทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา PHY 101/PHY 103 
   A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 101/PHY 103. 
 

PHY 192   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                         1 (0-2-2) 
 (General Physics Laboratory II) 

 วิชาบังคับก่อน : PHY 101/PHY 103, PHY 102 /PHY 104 หรือพร้อมกับ PHY 102/PHY 104 
                    การทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา PHY 102/PHY 104 
                    A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 102/PHY 104.  

ENV 210 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4) 
 (Fundamental in Environmental Engineering) 
               วิชาบังคับก่อน :ไม่มี   

การแนะน าในเรื่องความรู้ความเข้าพ้ืนฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยเนื้อหา
หลักเชิงทฤษฎี และการใช้งาน เนื้อหาหลักเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย การแนะน าถึงหลักการสมดุล
มวล และการประยุกต์ใช้ในด้านกฏการอนุรักษ์ของไหล การเกิดขึ้นของสารมลพิษ และการบ าบัด
ของเสีย  เนื้อหาหลักเชิงการใช้งาน ประกอบด้วย การลดปริมาณของเสีย การอนุรักษ์น้ า  การ
จัดการกากตะกอนบ าบัด การควบคุมมลพิษทางอากาศ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การน าของ
เสียกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสียอันตราย การสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายและการควบคุม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
      Introduction of environmental engineering concepts: theoretical contents and 
practical contents. Theorical contents introduction to mass balance and its 
applications for hydrology conservative system, pollution generation, and waste 
treatment. Practical contents including of the waste minimisation concept, water 
conservation, sludge management, air pollution control, resource conservation, 
waste recovery, and hazardous waste reduction. Glimpse of current environmental 
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problems, legislation and regulation, environmental ethics, and environmental 
management. 

 
ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
 (Environmental Chemistry) 
               วิชาบังคับก่อน : CHM 103 เคมีพื้นฐาน 

        หลักการพ้ืนฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมีและโครงสร้าง ปฏิกิริยา เคมี
อุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า โลหะและวัสดุของแข็ง ลักษณะ
สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของน้ าและน้ าเสีย การประยุกต์พ้ืนฐานเคมีน้ า เคมีอากาศ เคมี
ธรณี เคมีอินทรีย์ และเคมีนิวเคลียร์ 
        Fundamental principles of environmental, atomic theory, chemical bonding 
and structure, reactions, thermochemistry, chemical equilibrium, acid-base 
equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry, metals and solid state materials. 
Chemical and physical characteristics of water and wastewater. Applications of 
basic principles for water chemistry, atmospheric chemistry, geochemistry, organic 
chemistry and nuclear chemistry.  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

Access the concepts of environmental chemistry and their applications in 
environmental engineering discipline. 

 
 
 
 
 
 
ENV 212 ปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   1(0-3-2) 
 (Environmental Chemistry and Microbiology Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน)และ ENV 215 ชีววิทยา 
               สิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน) 

       ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสีย การเก็บ และการ
รักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะการวิเคราะห์เพ่ือลักษณะสมบัติน้ าและน้ าเสียที่น่าเชื่อถือ การใช้
เครื่องมือวิเคราะห์พ้ืนฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะน้ าและน้ าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซี
โอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ฯลฯ  การวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์วิทยาทั่วไป เช่น เทคนิคปลอดเชื้อ  
การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี การนับจ านวน และการวัดการเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์ การ
วิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฯลฯ การแปลความหมายและประยุกต์ข้อมูลไปใช้ในทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย การท าให้เป็นกลาง การตกตะกอนทางเคมี 
น้ าอ่อนและการดูดซับด้วยคาร์บอนกัมมันต์ 



80 
 

 
 

       Introduction to methods for determination of water and wastewater 
characteristics, sample collection and preservation. Skill practices for reliable 
analysis of water quality and wastewater characteristics. Basic instrumentation 
applications. Laboratory analysis of water and wastewater characteristics e.g. 
solids, DO, BOD, COD, nitrogen, phosphorus, etc. Technic for general 
microbiological analysis, e.g. sterile techniques, microscopic observation, dye 
staining, measure of cell growth, determination of coliform bacteria, etc. Data 
interpretation and application of data to environmental engineering practice e.g. 
water treatment system, neutralization, chemical coagulation, water softening and 
activated carbon adsorption. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  Collects and analyses water samples from proposed sources to determine 
physical, chemical and biological composition. 

 
ENV 213  งานส ารวจส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 
        (Surveying for Environmental Engineering) 
    วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

      ความรู้เบื้องต้นและมโนทัศน์การส ารวจทางวิศวกรรม  การวัดระยะทางและทิศทาง งาน
ระดับ เส้นชั้นความสูง ความคลาดเคลื่อน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และการปรับแก้ข้อมูล 
ฝึกทักษะการใช้กล้องวัดมุมและพัฒนาทักษะการใช้งานขั้นพ้ืนฐาน การวัดมุมดิ่งและมุมราบ การ
ท าวงรอบ การวัดมุมอะซิมุท การวัดระนาบกลับในระบบพิกัด การวัดระดับ การค านวณพ้ืนที่และ
ปริมาตร ความรู้เบื้องต้นและทักษะปฏิบัติการก าหนดพิกัดด้วย โกลบอลโพซิชั่นซิสเต็ม  

Fundamentals and concepts of engineering survey. Distance and direction 
measurements, leveling, contour. Error in surveying, acceptable error and data 
collection. Introduction to the capabilities and techniques of usage of theodolites 
and develop the basic usage skills, horizontal and vertical angles, triangulation, 
precise determination of azimuth, precise transverse plane coordinate system, 
precise leveling, area and volume determinations. Fundamentals and practical 
skills of positioning, global position systems. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 Access the concepts of engineering survey and their applications in 
environmental engineering discipline. 
 

ENV 214 สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 (Environmental Engineering Statistics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

         บทบาทของสถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถิติพ้ืนฐาน ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณ
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ค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย
เบื้องต้น การทดสอบไคก าลังสอง  
      Roles of statistics in environmental engineering. Fundamental statistics. 
Probability. Random variable (discrete and continuous random variable). 
Commonly used distributions. Sampling Distribution. Estimation (point and 
confidence estimation). Hypothesis testing. Analysis of variance. Correlation and 
simple regression analysis. Chi-square Test. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 Access the concepts of statistics and their applications in environmental 
engineering discipline. 

 
 
 
 
 
ENV 215 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 (Environmental Biology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

        ความรู้ พ้ืนฐานของเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ หลักการทางแบคทีเรียวิทยา  การ
เจริญเติบโต การควบคุม และเมตาโบลิซึม การย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์และการ
ท างานของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการท าเสถียรสารอินทรีย์ และกลไกการก าจัดสารพิษโดยพืช 
หลักการมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลผลิต และปัจจัยก าหนด มโนทัศน์
เบื้องต้นของนิเวศวิทยา นิเวศวิทยาของล าน้ า พลวัตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมการบ าบัดน้ า
เสีย บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียชีวภาพ ระบบแบบใช้อากาศ และไม่ใช้อากาศ การ
ก าจัดสารอาหาร การย่อยสลายสารซีโนไบโอติกส์ในระบบบ าบัดชีวภาพ  
 Basic concepts of cell and its structure. Principles of bacteriology, growth, 
control and metabolism. Biodegradation of organic compounds and actions of 
enzymes as related to stabilisation of organic matter. Mechanism of 
phytoremediation to eliminate toxic compounds. Fundamental concepts related 
to energy, food chain, productivity and limiting factors. Basic concepts of ecology, 
stream ecology, biota dymanics in wastewater treatment environment. Roles of 
microorganisms in biological wastewater treatment systems, aerobic and anaerobic 
processes, nutrient removal. Biodegradation of xenobiotics in biological treatment 
systems. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

Access the concepts of biology and their applications in environmental 
engineering discipline.  
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ENV 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม                                                                  2(S/U) 
 (Industrial Training) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

  คุณสมบัตินักศึกษา:   ผลการศึกษาวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   และวิชาบังคับสาขา 
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึงปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้องผ่านเกณฑ์ 

ระดับ D  ขึ้นไป รวมจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่ประกาศในแผนการ 
ศึกษา 

ฝึกงานอุตสาหกรรมตามหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 40 วันท าการหรือ 320 ชั่วโมง  
ระหว่างภาคฤดูร้อน 

Student qualification: Results of basic engineering subjects and environmental 
engineering compulsory subjects announced in study plan from the first semester 
of the first year until the first semester of the third year must be achieved at 
least D, for at least 80% of credits notified in the study plan.   

Practical training in industry not less than 40  working days or 320 hours 
during summer semester. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

  Willingly uses self-learning skills to build knowledge and skills. 
 
ENV 337 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 (Computer Applications in Environmental Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ผลในวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมประปา การไหลใน
ท่อรับน้ าเสียและระบบจ่ายน้ าประปา การวิเคราะห์ปัญหาด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์ในระบบ
บ าบัดน้ าและน้ าเสีย การออกแบบหน่วยบ าบัดน้ าและน้ าเสีย การค านวณในแบบจ าลองการจัดการ
น้ า มลพิษในอากาศและการควบคุม 

Introduction to computer as computational aid in environmental engineering 
analysis. Applications of computer to analyse problems in water supply 
engineering. Flow in sewer and water distribution systems. Analysis of hydrological 
problems. Hydraulic analysis in water and wastewater treatment plants. Designing 
of water and wastewater treatment units. Water management modeling. Air 
pollution management and control computations. 

 
ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 (Unit Operation in Environmental Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : CVE 282 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน) 
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หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการทางฟิสิกส์และทางเคมีในการ
บ าบัดน้ าและน้ าเสีย การกวนผสม การตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การ
สร้างและรวมตะกอน การเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดติดผิว การดึงน้ าออกจากสลัดจ์ 

Principles, designs and applications of physical and chemical unit operations 
in water and wastewater treatment,  mixing,  sedimentation, floatation,  filtration, 
equalisation, coagulation and flocculation, aeration, ion-exchange, adsorption, 
sludge dewatering. 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 Designs components of a wastewater treatment facilities based on 
wastewater quality data. 

 
ENV 343  การสุขาภิบาลอาคาร         3(3-0-6) 
 (Building Sanitation) 
 วิชาบังคับก่อน :  CVE 282 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน) 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การออกแบบท่อรวบรวมน้ าฝน การ
ระบายน้ ารอบอาคาร ระบบท่อระบายน้ าเสียและน้ าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบประปา 
ระบบน้ าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคาร มโนทัศน์ในการออกแบบและทางเลือกเพ่ือเพ่ิม
ความยั่งยืน แนวคิดเชิงบูรณาการด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม , ลักษณะการใช้งาน และการ
ประหยัดพลังงาน 

Fundamentals of building sanitation, laws and regulations. Design of storm 
water collection pipes, site drainage system, waste, soil, and vent systems, cold 
water supply system, hot water supply system, fire protection system, for 
individual building.  Design concepts and options for increased sustainability. 
Integrated concepts of material selections, functions and energy saving. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

  Uese hydraulic analysis techniques to determine pipe and channel sizes. 
 
ENV 344  กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 (Biological Unit Processes in Environmental Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน :  ENV 215 ชีววิทย 

       หลักการของกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบบ าบัดน้ าเสีย หลักการของวิศวกรรม
ปฏิกรณ์ จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปฏิกรณ์ชีวเคมีอุดม
คติ พารามิเตอร์ในการออกแบบและการด าเนินงานของระบบชีวภาพที่จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโต
แบบแขวนลอยและแบบฟิล์มตรึง  
 Fundamentals of biological unit processes in wastewater treatment. 
Fundamental of reactor engineering. Kinetics of biochemical systems. 
Mathematical model of ideal biochemical reactors. Design and operation  
parameters for biological suspended and attached growth systems 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Identifies suitable biological treatment processes, and designs components of 

a sewerage treatment. 
 

ENV 345  ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     1(0-3-2) 
 (Environmental Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน :  ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษา 

   พร้อมกัน) และ  ENV 344 กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 (หรือศึกษาพร้อมกัน)                       

ศึกษากระบวนการและปฏิบัติการหน่วยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมผ่านการทดลอง  กระบวน
หน่วยทางกายภาพ การตกตะกอน  การกรอง เป็นต้น กระบวนการทางเคมีกายภาพ การ
ตกตะกอนด้วยสารเคมี  การดูดติดผิว เป็นต้น กระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ  กระบวนการ
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์           
 The study of environmental unit operation and process through laboratory 
experiments. Physical unit operation. sedimentation, filtration, etc.  Physico-
chemical unit operation. coagulation, adsorption, etc. Biological unit process. 
activated sludge etc. 

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
   Prepares preliminary estimates for wastewater treatment facilities. 
 
ENV 371 การจัดการขยะ        3(3-0-6) 
 (Solid Waste Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การพัฒนาของระบบการจัดการขยะชุมชน แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะ
สมบัติของขยะชุมชน การจัดเก็บ ณ จุดก าเนิดและการรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง 
เทคโนโลยี การด าเนินการและการแปรรูป การลดปริมาณ ณ แหล่งก าเนิด และการน ากลับมาใช้
ใหม่ การก าจัดขยะและสารตกค้าง การเผา การท าปุ๋ยและการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
      Development of municipal solid waste management system, generation 
source, composition, quantities and characteristics of municipal solid waste. 
Handling at source and collection, transfer and transport. Processing and 
transformation technologies. Source reduction and recycling. Disposal of solid 
waste and residual matter, incineration, composting and sanitary landfill. 
 

     ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  Assess solid waste treatment system performance. 
 
ENV 372   การจัดการของเสียอันตราย      3(3-0-6)     
              (Hazardous Waste Management) 
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              วิชาบังคับก่อน :  ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน) 
นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสียอันตราย ลักษณะสมบัติ

ทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภทและลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัดและก าจัด การปรับเสถียร การ
หล่อก้อน การก าจัดบนดิน การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน  

Definition. laws and environmental legislations, classification of hazardous 
wastes, physico-chemical properties, toxicology. Types and characteristics of 
hazardous waste. Risk assessment and management. Handling and transportation. 
Fundamentals of treatment and disposal processes, stabilisation, solidification, 
land disposal, site remediation. 

     ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  Assess the compliance of hazardous waste from industrial facilities. 
 
ENV 381 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ   3(3-0-6) 
 (Air Pollution Control Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

        ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับคุณภาพอากาศทั่วไป การประยุกต์ข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาเพ่ือน าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการเคลื่อนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ  
การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก การใช้แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านายสภาวะความ
เข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย ผลกระทบ
ของฝนกรดต่อโลก  การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับที่และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมฝุ่น
ละอองและก๊าซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธีวิเคราะห์  
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
      Types and sources of air pollutant. Effects of air pollution on health and 
environment. Regulations and standards for ambient air quality. Applications of 
meteorological data for predicting fate and transport of air pollutants in the 
atmosphere. Global circulation of air pollutants. The use of dispersion models to 
predict pollutant concentrations in the atmosphere, photochemical reactions of 
stratospheric ozone, global impacts of acid rain. Emission of pollutants from 
stationary and mobile sources. Principles of particulate and gaseous pollutant 
control. Measurements for air pollutants, sampling and analysis method. Laws and 
regulations. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

Designs air quality monitoring programs to access whether the levels of key 
pollutants are within environmental guideline. 

 
ENV 401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   1(0-2-2) 
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 (Environmental Engineering Project Proposal) 
 วิชาบังคับก่อน :  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา และ/หรือภาควิชา 

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการ
ท างาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Proposal preparation that clearly states the objectives, idea, methodology, 
working plan, and budgetary of a selected project in the field of environmental 
engineering. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  Contributes to development of project stratergies, milestones and timelines 
considering regulatory and approval requirements. 
 

ENV 402 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(0-6-6) 
 (Environmental Engineering Project) 

 วิชาบังคับก่อน :  ENV 401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
ด าเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณา และน าเสนอผล

การศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า และส่งรายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ 
แต่งตั้ง 

Conducting of a study of the approved project proposal. Presenting major 
finding results in form of an oral presentation and submitting a project report to a 
project committee appointed by department.  

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
Uses knowledge of team roles and process to contribute effectively to 

project team activities. 
 
ENV 434 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ   3(3-0-6) 
 (Environmental Impact Assessment and Management) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

       มโนทัศน์การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมิน
ทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างเกณฑ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนการประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา การจัดระบบ
องค์กรของตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและชุมชน การรักษา
ทรัพยากร  แนวทางในการจัดการและการท าให้บรรลุตามเป้าหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 
14000  เทคโนโลยีสะอาด  
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     Concepts of environmental impact assessment and methodology. 
Assessments of physical resources. air, water and noise. Assessments of ecological 
and biological resources. Human use values and quality of life values, culture, 
socioeconomic. Interrelationship of engineering aspects and environmental 
parameters. Planning of environmental quality evaluation, monitoring, prevention 
and mitigation measures. Establishment and organisation of environmental 
agencies. Industrialisation and Urbanisation management, resource conservation. 
Management approaches and program implementation. ISO 14000 series, Cleaner 
Technology. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  Considers the wider implications of their work to achieve project outcomes 
that maintain or enance the health and well being of the environment, members 
of community and workers. 
 
 
 
 
 

ENV 435   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 (Engineering Economics for Environmental Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

วิธีวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  การค านวณเงินต้นเทียบเท่าที่ปัจจุบัน อัตรา  
ผลตอบแทน  กระแสเงินสดที่มีลักษณะกระจายสม่ าเสมอ อัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่า
ลงทุน และค่าเสื่อมราคา เกณฑ์ก าหนดเศรษฐศาสตร์ในการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกร
ออกแบบ และผู้รับเหมา การตีราคาเชิงวิศวกรรมในการก่อสร้าง ต้นทุนการเป็นเจ้าของและการใช้
เครื่องจักรในการก่อสร้าง การประยุกต์ใช้การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
       Analysis methods of engineering economics. Determinations of present worth, 
rate of return, equivalent uniform cash flow, benefit-cost ratio, investment cost 
and depreciation. Criteria of construction economy related to design engineer and 
contractor, value engineering in construction, cost of owning and operating 
construction equipment. Applications of operation research for solving problems 
in environmental engineering works. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

Manage cost and quality outcomes within the constraints established in 
project plans and specifications and/or contracts. 
 

ENV 436 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   3(3-0-6) 
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 (Environment and Energy) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

       การหมุนเวียนพลังงานของโลก พลังงานชีวภาพและระบบนิเวศวิทยา แหล่งพลังงานต่างๆ 
และจุดเด่นเทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน  เน้นเรื่องการผลิตก าลังและพลังงานอาทิตย์ พลังงาน
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึง มลพิษทางความร้อน ทางอากาศ กัมมันตภาพรังสี ฯลฯ แนวโน้มของ
การใช้พลังงานและการชะลอการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานโดยการอนุรักษ์ 
 Global energy flows, biological energy and ecosystems, sources of energy and 
their merits. Technologies of energy production with emphasis on power 
generation and solar energy.  Energy related environmental problems including 
thermal pollution, air pollution, radioactivity, etc. Trend of energy use and energy 
conservation by detaining energy consumption growth. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

  Acesses alternative energy supplies. 

ENV 437 การจัดการความปลอดภัยอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 (Industrial Safety Management) 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

      กฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ธรรมชาติของอุบัติ เหตุใน
อุตสาหกรรมและความจ าเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การรับรู้ทางด้านความเสี่ยง การประเมิน 
และการจัดการความเสี่ยงอันตราย การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการประกอบวิชาชีพ การ
จัดท าแผนความปลอดภัย เช่น การวางแบบโรงงาน เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล การ
ซ่อมบ ารุง และอ่ืนๆ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการท างาน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
การจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและการตรวจสอบแผน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงาน 
โดยเฉพาะอันตรายจ าเพาะต่างๆ การบริหารโครงการความปลอดภัย การฝึกอบรมความปลอดภัย 
และกรณีศึกษาการวิเคราะห์อุบัติเหตุ  
    Occupational health and safety regulation and standards. Nature of accident 
in industry and need of accident prevention. Risk perception, assessment and 
management.  Prevention and control of occupational accidents. Planning for 
safety such as plant layout, machine guarding, maintenance and etc. Prevention 
and control of workplace hazards. Personal protective equipment. Audits and 
emergency planning. Safety in industry, typically specific hazards. Management of 
safety programme. Safety training. Case studies in accident analysis. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 Critically analyses data and information to gain an-depth understanding. 
 

ENV 438 กฎหมายสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 (Environmental Law) 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
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ที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติโรงงาน 
พระราชบัญญั ติ วัตถุ อันตราย กฎหมายสิ่ งแวดล้อมและพระราชกฤษฏีกาที่ เกี่ ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข การใช้และการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายและข้อบังคับทาง
สิ่งแวดล้อมสากล 

Background of environmental law. Law and standards; Factory Acts; 
Hazardous Substance Acts; Environmental Regulation and Decrees; Public Health 
Acts; Implementation and Enforcement; Related International laws and 
regulations. 

 
ENV 442  วิศวกรรมการประปา        3(3-0-6) 
 (Water Supply Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อม
กัน) 

ความส าคัญของน้ า ธรรมชาติ และแหล่งน้ า วิกฤตการณ์น้ าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การ
ประมาณความต้องการน้ า ความจ าเป็น และการใช้น้ าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ 
การประมาณปริมาณน้ าดิบในแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ทะเลสาบ และน้ าบาดาล การประเมิน
คุณภาพของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลและมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน้ าดิบเพ่ือการผลิต
น้ าประปา และมาตรฐานคุณภาพน้ าประปา ความรู้พ้ืนฐานการน าน้ ามาใช้ซ้ าและอุปกรณ์ประหยัด
น้ าที่ใช้ในบ้านเรือน กระบวนการบ าบัดน้ า การเติมอากาศ การปรับพีเอชและก าจัดความกระด้าง 
การสร้างและการรวมตะกอนการตกตะกอน   การกรอง และการฆ่าเชื้อโรคการออกแบบระบบ
แจกจ่าย 
 Importance of water, nature and sources of water. Water crisis related to 
environment. Estimating of water demand, requirement and consumption in 
household, industrial, and public units. Estimating the quantities of natural raw 
water resources, river, lake and groundwater. Evaluation of surface and 
groundwater quality and standards. Criteria for selecting water sources for water 
supply system and standards for water supply. Introduction to water reuse and 
household water saving  equipments. Water treatment processes, aeration, pH 
adjustment and softening, coagulation and flocculation, sedimentation, filtration 
and disinfection.  Design of distribution system.  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
   Designs efficient water supply infrastructure, including storage reserviours, 
trunk design, water treatment facility and distribution networks. 

 
ENV 445 วิศวกรรมน้ าเสียและการออกแบบ      3(3-1-6) 
 (Wastewater Engineering and Design) 
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วิชาบังคับก่อน :  ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หรือศึกษาพร้อม
กัน) และ  ENV 344 กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษา
พร้อมกัน)   

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสีย การออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสีย ท่อรวมและ
ท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การบ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 

Wastewater characteristics. Wastewater flow rates. Design of wastewater 
collection systems, combined and separated sewers, pump and pumping stations. 
Wastewater treatment and effluent standards. Design of facilities for wastewater 
treatment, disinfection, sludge treatment and disposal. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

Contributes to the design of components of wastewater treatment process, 
including pipes, pump stations and treatment systems. 

 
ENV 446 การควบคุมมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 (Industrial Water Pollution Control) 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

 กระบวนการผลิตและลักษณะของน้ าเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหลัก มโนทัศน์และ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือการลดปริมาณน้ าเสียให้ได้ระดับต่ าสุด และเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการ
ผลิต  เทคโนโลยีที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรม การควบคุมและการตรวจติดตามระบบ
บ าบัดน้ าเสียในโรงงานและอุปกรณ์ การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียที่มี
อยู่ ด้วยวิธีทางกายภาพ (เคมี)และชีวภาพ  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมน้ า
เสียอุตสาหกรรม 
 Production processes and characteristics of wastewater generated by major 
industries. Concepts and practical guidelines for wastewater minimization and 
clean technology in production processes. Technologies for industrial wastewater 
treatment. Control and monitoring of wastewater treatment plant and facilities. 
Modification and performance improvement of existing wastewater treatment. 
Laws and regulations with regard to industrial wastewater management and 
control. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

Designs components of a wastewater treatment facilities to remove specific 
contaminants of industrial wastewater. 
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ENV 448 การจัดการทรัพยากรน้ า   3(3-0-6) 
 (Water Resource Management) 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

      การพัฒนาแหล่งน้ า(ปัจจุบันและอนาคต) ปัญหาที่เกี่ยวกับแหล่งน้ าทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ วิธีการและเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรน้ า(ทั้งด้านโครงสร้างและนโยบาย) โดย
ครอบคลุมถึง การชลประทาน การใช้น้ าส าหรับชุมชนและอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าพลัง
น้ า การสัญจรทางน้ า การป้องกันน้ าท่วม การบ าบัดและจัดการน้ าเสีย น้ าใต้ดิน แหล่งน้ าเพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจ นโยบายด้านแหล่งน้ าในประเทศไทย กรณีศึกษาของปัญหาและการจัดการด้าน
ทรัพยากรน้ า 
     Water resource development (present and the future). Water resource issues 
on both quantity and quality. Methodologies and instruments for water resource 
management (both structures and policies) : irrigation, the use of water for 
domestic and industry, hydro-power generation, water ways, flood protection, 
wastewater treatment and management, groundwater, recreation. Water resource 
policy in Thailand. Case studies of water resource problems and management.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  Develops water management plans for proposed developments and existing 
buikdings, industrial plants, etc. 

 
ENV 451 ระบบรวบรวมน้ าเสียและการส่งจ่ายน้ า      3(3-0-6) 
 (Wastewater Collection and Water Distribution Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : CVE 282 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน) 

 การออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนโดยระบบท่อรวมและท่อแยก ระบบระบายน้ าฝน 
บ่อระบายน้ า สถานีสูบน้ าเสีย การบ ารุงรักษาระบบรวบรวมน้ าเสีย การออกแบบระบบจ่าย
น้ าประปา การเลือกเครื่องสูบน้ า หอถังสูง การบ ารุงรักษาระบบส่งจ่ายน้ าตามหลักวิศวกรรม
สุขาภิบาล และการประหยัดพลังงาน 
 Design of wastewater collection system using combined and separated pipes, 
storm drainage system, manholes, wastewater pumping station, maintenance of 
wastewater collection system. Design of water distribution system, pump 
selection, water tower, maintenance of water distribution system according to 
environmental engineering and energy conservation. 
 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  Prepare preliminary estimates for wastewater treatment and water supply 
system components, including collection system and distribution networks. 
 

ENV 482 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน   3(3-0-6) 
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 (Noise and Vibration Control) 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

  หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือ และการวัดเสียงและการสั่นสะเทือนโดยการใช้ เครื่องมือ 
แหล่งก าเนิดและผลกระทบของเสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การ
ตอบสนองทางร่างกายและจิตใจต่อเสียงและการสั่นสะเทือน กฎหมายและข้อก าหนด เทคนิคท่ีใช้
ควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุป้องกันเสียงสะท้อน และ
เครื่องก้ันเสียง 
       Principles of sound wave, instruments and measurements of noise and 
vibration. Sources and impacts of noise and vibration on human health and 
environment. General physiological and subjective responses to noise and 
vibration. Laws and regulations. Techniques available for noise and vibration 
control in the environment and use of acoustic material and barriers. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

Determines environmental noise impacts from proposed development and 
existing facilities. 

 

ENV 491  สัมมนาทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  1(0-2-2) 
 (Environmental Engineering Seminar) 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นภายในกลุ่ม 
 Analysis of existing environmental problems and progressive development of 
treatment technologies including advanced technical knowledge in environmental 
engineering or related area. Emphasise on group presentation and discussion. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 Uses appropriate language and techniques to present information to 
community groups. 

ENV 492 หัวข้อพิเศษ 1                               3(3-0-6) 
 (Special Topic I) 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

 การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึง
รายละเอียดของหัวข้อศึกษาเม่ือมีการเปิดสอนรายวิชานี้ 
 Study on a special topic related to environmental engineering.  The 
Department will notify further information as it becomes available. 

 

ENV 493   หัวข้อพิเศษ 2                 3(2-2-5) 
 (Special Topic II) 
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 วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
 การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึง
รายละเอียดของหัวข้อศึกษาเม่ือมีการเปิดสอนรายวิชานี้ 
 Study on a special topic related to environmental engineering.  The 
Department will notify further information as it becomes available. 

 

ENV 494 หัวข้อพิเศษ 3                          3(1-4-4)
 (Special Topic III) 
 รายวิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

 การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึง
รายละเอียดของหัวข้อศึกษาเม่ือมีการเปิดสอนรายวิชานี้ 
 Study on a special topic related to environmental engineering.  The 
Department will notify further information, as it becomes available. 

 

ENV 495 หัวข้อพิเศษ 4                          3(0-6-3)
 (Special Topic III) 
 รายวิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

 การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึง
รายละเอียดของหัวข้อศึกษาเม่ือมีการเปิดสอนรายวิชานี้ 
 Study on a special topic related to environmental engineering.  The 
Department will notify further information, as it becomes available. 

 
 
รายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษานอกภาควิชาฯ 
ENV 431 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม   3(3-0-6) 
 (Environmental Pollution and Control) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี (เฉพาะนักศึกษานอกภาควิชาฯ) 

       ระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมโลกและมนุษย์ ลักษณะของมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย
มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ การเสื่อมสภาพและมลพิษในดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางอุณห
ภาพ ขยะและของเสียอันตราย หลักการเบื้องต้นของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาต่างๆ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีเพ่ือ
การป้องกันมลพิษ การลด และการบ าบัด ตลอดจนกลยุทธ์การตรวจติดตามและตรวจสอบ 
  Global and human ecosystem. Characteristics of the pollution in 
environment which cover water pollution, air pollution, land deterioration, noise 
pollution, thermal pollution, solid and hazardous wastes. Introduction to 
environmental impact assessment of the consequences derived from various 
development. An overview of natural resource management concept. 
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Technologies for pollution prevention, reduction, and treatment as well as 
monitoring and auditing strategies. 
 

ENV 432 วิศวกรรมสาธารณสุข   3(3-0-6) 
 (Public Health Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี (เฉพาะนักศึกษานอกภาควิชาฯ) 

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางน้ า ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยา
ของน้ าและน้ าเสีย ปริมาณการใช้น้ าประปา การกักเก็บน้ าดิบจากแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการ
ประปา การผลิตน้ าประปาและระบบจ่ายน้ า ระบบท่อน้ าเสีย ปริมาณน้ าเสีย ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
ระบบบ าบัดน้ าเสียและการจัดการ การจัดเก็บและการจัดการขยะ การจัดการคุณภาพแหล่งน้ า 
มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง 
  Introduction to waterborne diseases, physical, chemical and biological 
characteristics of water and wastewater including water consumption. Retaining of 
natural water resources for water supply. Water treatment and distribution 
systems. Sewerage and collection systems. Wastewater quantity. Wastewater 
treatment and management systems. Collection and management for solid 
wastes. Natural water quality management and control. Air and noise pollution. 

 
 
ENV 433   วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล      3(3-0-6) 
 (Water Supply and Sanitary Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี (เฉพาะนักศึกษานอกภาควิชาฯ) 

      วิศวกรรมการประปา แหล่งน้ า คุณภาพน้ า การบ าบัดน้ าเพ่ือการผลิตน้ าประปา การค านวณ
ขนาดระบบประปา การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ า  วิศวกรรมสุขาภิบาล ลักษณะสมบัติและ
ผลกระทบของมลพิษทางน้ า การระบายน้ าฝนและรวบรวมน้ าเสีย กระบวนการบ าบัดน้ าเสียแบบ
ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาคารแบบติดกับที่ การจัดการขยะจากชุมชน 
การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางเสียง 
  Water supply engineering, water sources, water quality, water treatment 
processes. Determination of plant capacity. Design of distribution system. Sanitary 
engineering characteristics and impacts of water pollution. Runoff drainage and 
wastewater collection systems. Principle of aerobic and anaerobic treatment 
processes. On-site wastewater treatment system for buildings. Solid wastes 
management and disposal. Air pollution control. Noise pollution control. 
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