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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ส ำนักวิชำ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ ส าหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษาที่ 2564-2568 
 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ชื่อภำษำอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเต็มภำษำไทย   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อย่อภำษำไทย   : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ  : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 

        ชื่อย่อภำษำอังกฤษ   : B.Eng. (Environmental Engineering) 
 

3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย : ไม่มี 
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ : ไม่มี 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ที่ไม่เป็นส่วน

ราชการแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคของรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ประมาณ 7,000 ไร่ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความต้องการก าลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่สอดคล้องสนองตอบต่อความต้องการและสภาพสังคมไทยในอนาคต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเน้น
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บทบาททางด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ  

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง มหาวิทยาลัยฯ เลือกก้าวเดินไปสู่แนวทางและ
หลักการให้บริการวิชาการที่เรียกว่า พันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) และ กิจการเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) เพ่ือยืนหยัดความเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พ่ึง
ของสังคมได้อย่างแท้จริงด้วยก้าวที่มั่นและทันโลกอยู่เสมอ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทุก
หลักสูตรยึดแนวคิดภายใต้ปรัชญาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีครบทั้ง 4 ประการ อัน
ได้แก่ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล (Infoware) ทักษะเทคโนโลยี 
(Technoware) ตลอดจนการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาชีพที่เรียนผ่าน ระบบ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ มีทักษะการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมท้ังในระดับท้องถิ่นและสากล 
 

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้ออกแบบไว้เพื่อเตรียมให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Knowledge) 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความเข้าใจในบริบทสังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environment and Sustainability) 

2. มีความสามารถในการสืบค้น (Investigation) คิดวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) และพัฒนา
หาค าตอบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (Development of Solutions) ได้อย่างเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย (Modern Tool Usage) ในการออกแบบระบบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

4. มีทักษะในการท างานทั้งการท างานเดี่ยวและการท างานเป็นทีม (Individual and Teamwork)     
ทั้งในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมท่ีมีความหลากหลายวิชาชีพได้ 

5. มีความสามารถในการสื่อสาร (Communication) งานวิศวกรรมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
และสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล 

6. มีความรู้ความเข้าใจหลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน (Project Management and Finance) 
7. มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

มีความเข้าใจประเด็นทางสังคม ความปลอดภัย กฎหมายและวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (The Engineer and Society) 

8. มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Lifelong Learning) 
9. เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีความรู้ความสามารถตาม

ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ 
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5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
5.1. ระบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นดังนี้ 
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 16 สัปดาห์มีค่าเท่ากับ 8 หน่วยกิต 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิต เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค 
 

6. แผนกำรศึกษำ 
 6.1   แบบเอก (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า             192 หน่วยกิต  
 โครงสร้ำงหลักสูตร แบบเอก (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป        38  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชำเฉพำะ  137 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 43 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  29 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 53 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชำสหกิจศึกษำ 9 หน่วยกิต 
4) หมวดวิชำเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
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แผนกำรศึกษำที่ 1 : แบบเอก (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 192 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4(4-0-8) 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2(2-0-4) 
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-0) 
IST20 1003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-3-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 3 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
ENG20 1010 แนะน าวิชาชีพวิศวกร 1(0-3-3) 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 

รวม 17 หน่วยกิต 
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 ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 2 หน่วยกิต 
IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
IST30 1103  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6) 
ENG32 2101 เคมีสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) 
ENG32 2102 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1         1(0-3-3) 
ENG32 2201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ENG32 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 1(0-3-3) 

รวม 16 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 2 หน่วยกิต 

ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
ENG32 2103 เคมีสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6) 
ENG32 2104 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2         1(0-3-3) 
ENG32 2107 สถิติส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
ENG32 2203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 3 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
ENG32 2105  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
ENG32 2106  ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-3) 
ENG32 2204                   ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
ENG32 2205 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 

รวม 19 หน่วยกิต 
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 ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 2 หน่วยกิต 
IST30 1105   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
ENG32 3301  วิศวกรรมการประปา 4(4-0-8) 
ENG32 3303  วิศวกรรมมูลฝอย 4(4-0-8) 
ENG32 3305  การควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือน 3(3-0-6) 
ENG32 3307 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการท าแบบก่อสร้าง

ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

รวม 19 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 2 หน่วยกิต 

ENG32 3302  วิศวกรรมน้ าเสีย 4(4-0-8) 
ENG32 3308  ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-3) 

ENG32 3310  
การออกแบบและควบคุมระบบผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

3(3-0-6) 

ENG32 3312 การจัดการของเสียอันตราย 4(4-0-8) 
 วิชาเลือกบังคับ (1) 4 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 3 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
ENG32 3304  วิศวกรรมมลพิษอากาศ 4(4-0-8) 
ENG32 3306  สุขาภิบาลภายในอาคาร 4(4-0-8) 
ENG32 3309  ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 1(0-3-3) 
ENG32 3311  การออกแบบและควบคุมระบบการจัดการน้ าเสีย 3(3-0-6) 
ENG32 3800  เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 

 วิชาเลือกบังคับ (2) 4 หน่วยกิต 
รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENG32 4313  การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
ENG32 4314  การจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ 
3(3-0-6) 

ENG32 4315 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
ENG32 4801  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(0-9-9) 
ENG32 4900 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

รวม 15 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
ENG32 4901 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 3 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 วิชาเลือกบังคับ (3) 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี (1, 2) 8 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

6.2  แบบเอก-โท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โทควำมเป็นผู้ประกอบกำร) 
  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  204 หน่วยกิต  

โครงสร้ำงหลักสูตร แบบเอก-โท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 

1)  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป       38  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

   2)  หมวดวิชำเฉพำะ  158 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 43 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  29 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 53 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 21 หน่วยกิต 

  3)  หมวดวิชำเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
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แผนกำรศึกษำที่ 2 : แบบเอก-โท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โทควำมเป็นผู้ประกอบกำร) 204 หน่วยกิต 
  ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4(4-0-8) 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2(2-0-4) 
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-0) 
IST20 1003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-3-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 3 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
ENG20 1010 แนะน าวิชาชีพวิศวกร 1(0-3-3) 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 

รวม 17 หน่วยกิต 
  
 
 



12 
 

ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 2 หน่วยกิต 
IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
IST30 1103  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6) 
ENG32 2101 เคมีสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) 
ENG32 2102 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1         1(0-3-3) 
ENG32 2201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ENG32 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 1(0-3-3) 

รวม 16 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 2 หน่วยกิต 

ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
ENG32 2103 เคมีสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6) 
ENG32 2104 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2         1(0-3-3) 
ENG32 2107 สถิติส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
ENG32 2203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 3 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
ENG32 2105  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
ENG32 2106  ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-3) 
ENG32 2204                   ปฏิบัติการหน่วยสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
ENG32 2205 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 

รวม 19 หน่วยกิต 
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 ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
IST30 1105   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6) 
ENG32 3301  วิศวกรรมการประปา 4(4-0-8) 
ENG32 3303  วิศวกรรมมูลฝอย 4(4-0-8) 
ENG32 3305  การควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือน 3(3-0-6) 
ENG32 3307 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการท าแบบก่อสร้าง

ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 2 หน่วยกิต 

IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
นวัตกรรม   

2(2-0-4 )  

ENG32 3302  วิศวกรรมน้ าเสีย 4(4-0-8) 
ENG32 3308  ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-3) 

ENG32 3310  
การออกแบบและควบคุมระบบผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

3(3-0-6) 

ENG32 3312 การจัดการของเสียอันตราย 4(4-0-8) 
 วิชาเลือกบังคับ (1) 4 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 3 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
IST50 2403 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน   3(3-0-6) 
ENG32 3304  วิศวกรรมมลพิษอากาศ 4(4-0-8) 
ENG32 3306  สุขาภิบาลภายในอาคาร 4(4-0-8) 
ENG32 3309  ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 1(0-3-3) 
ENG32 3311  การออกแบบและควบคุมระบบการจัดการน้ าเสีย 3(3-0-6) 
ENG32 3800  เตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 

 วิชาเลือกบังคับ (2) 4 หน่วยกิต 
รวม 20 หน่วยกิต 
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 ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกความเป็นผู้ประกอบการ (1) 2 หน่วยกิต 
 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการ หรือ 

เตรียมบ่มเพาะประกอบการ 
1 หน่วยกิต 

ENG32 4313  การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
ENG32 4314  การจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ 
3(3-0-6) 

ENG32 4315 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
ENG32 4801  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(0-9-9) 

รวม 15 หน่วยกิต 
 ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
IST50 4413 

 
IST50 4414 

สหกิจศึกษาประกอบการ  
หรือ  
การบ่มเพาะประกอบการ 

8 หน่วยกิต 
 

8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต 

 ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 3 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

 วิชาเลือกบังคับ (3) 4(4-0-8) 
 วิชาเลือกความเป็นผู้ประกอบการ (2) 2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี  8 หน่วยกิต 

รวม 14 หน่วยกิต 
 
7.  กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 5    
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา ข้อ 16 และ ข้อ 17  

2.8.1 การย้ายสาขาวิชา  
2.8.1.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.8.1.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว 
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2.8.1.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 
2.00 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่ย้าย
เข้าศึกษา 

2.8.1.1.3 มีคุณสมบัติ อ่ืนที่อาจก าหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

2.8.1.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า  30 
วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 

2.8.1.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของ
หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 

2.8.1.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของ
หลักสูตรที่ย้ายเข้าด้วย 

2.8.1.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 
2.8.2 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   

รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับ
คะแนนตัวอักษร ST 

2.8.2.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  
2.8.2.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน  1 สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
2.8.2.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็น

รายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้ได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษรเดิม 

2.8.2.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.8.2.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาที่
เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
2.8.2.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  1 สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
2.8.2.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และ

ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระท า
ผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 

2.8.2.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นว่ามี
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.8.2.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง 
และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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2.8.2.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชา
ที ่น ักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า  C หรือ S หรือ
เทียบเท่า 

2.8.2.2.6 รายวิชาตามข้อ 2.8.2.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน  
3 ปี นับถึงวันที่นักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
ได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

2.8.2.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา
อนุมัต ิ

2.8.2.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัต ิ

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เทียบโอนรายวิชา
ดังกล่าว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่านั้น 

 
8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
เริ่มใช้ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
 - สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 
 - สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

- ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม รับทราบ หลักสูตร  
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 
 
9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งบริหำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี 1 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล ประธานหลักสูตร 044-224818 chatpet@sut.ac.th 
2 นางสาวนารี  กลิ่นกลาง เจ้าหน้าที่ 044-224451 narree@sut.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 
ข้อ 7.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่
มหาวิทยาลัยรับรอง  
 

2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 

ตำรำงที่ 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 2 - 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 3 - - 90 90 90 
ชั้นปีที่ 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณทิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง 
Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม 
(Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหา
ค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรม
ท่ีซับซ้อน 

ENG32 2107  
สถิติส าหรับ
วิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล การ
แจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การน าสถิติไป
ใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENG23 1001  
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 

หลักการของระบบและส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ท่ีทันสมัย การก าหนดตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคมุ 
การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 

ENG30 2001  
สถิตยศาสตร์
วิศวกรรม 

ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล การ
วิเคราะห์โครงสร้าง แรงภายใน ความเสียดทาน จุด
ศูนย์กลางน้ าหนักและจุดศูนย์กลางพื้นท่ี หลักการงาน
สมมติ เสถียรภาพ  

ENG31 1001  
วัสดุวิศวกรรม 

ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งาน
ของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ 
และคอมโพสิท โครงสร้างผลึกของโลหะ การ
ตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค สมบัติทาง
กลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลเฟสและ
การแปลความหมาย กระบวนการผลิตและขึ้นรูป
โลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการ
ป้องกัน โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรา
มิกด้ังเดิมและเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิต 
สมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิท
สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้น
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์
และสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์ การย่อยสลายของ
พลาสติก การประยุกต์ใช้วัสดุในงานพื้นฐานด้าน
วิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 

ENG32 2203 
กลศาสตรข์อง
ไหลส าหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต พลศาสตร์
และจลนศาสตร์ของไหล สมการพลังงานและสมการ
เบอร์นูลลี่ในการไหล โมเมนตัมและแรงพลศาสตร์ใน
ของไหลเคลื่อนท่ี การไหลในท่อของของไหล การไหล
ในทางน้ าเปิด แรงดันชลศาสตร์ การวัดการไหล อุทก
วิทยาเบื้องต้น น้ าท่า ความน่าจะเป็นและความเสี่ยง
ในการออกแบบทางอุทก เครื่องสูบน้ า 

ENG32 2204 
ปฏิบัติการหน่วย
สิ่งแวดล้อม 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่าง ๆ  ของ
ระบบผลิตน้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย แบบจ าลองการ
ไหล ปฏิบัติการหน่วยขั้นเตรียมการ การปรับสมดุล โค
แอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอน การท าให้
ลอย การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน 
กระบวนการเมมเบรน การผสมและการถ่ายเทออกซิเจน 
การจัดการตะกอนของแข็ง สมดุลมวล จลนพลศาสตร์ 
และการเปลี่ยนแปลงหน่วยทางวิศวกรรม 

ENG32 3301 
วิศวกรรมการ
ประปา 

แหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา หลักเกณฑ์คุณภาพและ
มาตรฐานของน้ า ความต้องการน้ าใช้ การออกแบบก าลัง
การผลิต การเลือกหน่วยบ าบัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ า 
การสร้างตะกอน การรวมตะกอน การตกตะกอน การ
กรอง การดูดซับ การตกตะกอนผลึกทางเคมี การ
แลกเปลี่ยนและการก าจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การ
ป้องกันและก าจัดสารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค ระบบ
แจกจ่ายน้ าประปา กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 3302 
วิศวกรรมน้ าเสีย 

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ าเสีย การจ าแนก
ลักษณะสมบัติของน้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การ
สูบระบายน้ าเสีย หน่วยกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ 
หน่วยบ าบัดทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และการ
ก าจัดตะกอน และระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีใช้งานกันท่ัวไปใน
ประเทศ เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับท่ี ระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ เป็นต้น 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENG32 3303 
วิศวกรรมมูลฝอย 

การวิเคราะห์แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ 
และลั กษณะของขยะมู ลฝอย  กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ผลของขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
การเกิดมูลฝอย การจัดการขยะท่ีแหล่งก าเนิด การ
เก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะ
และการแปรสภาพขยะทางกายภาพ การแปรสภาพ
ขยะทางเคมี (การเผาไหม้) การแปรสภาพขยะทาง
ชีวภาพ (การหมักปุ๋ย) การก าจัดขยะโดยการฝังกลบ
แบบสุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ ระบบการจัดการขยะ หลักการ
จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางการลดของเสียท่ี
แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ใ ห้ เ ห ลื อ น้ อ ย ท่ี สุ ด  ( Waste 
Minimization:  WM)  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส ะ อ า ด 
(Cleaner Technology: CT) 

ENG32 3304 
วิศวกรรมมลพษิ
อากาศ 

ประเภทและแหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ 
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาท่ี
เกี่ยวกับมลพิษอากาศและการกระจายของมลพิษ 
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ หลักการควบคุมมลพิษ
อากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส หลักการออกแบบ
ระบบควบคุมมลพิษอากาศ การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างอากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ 
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 3305 
การควบคุม
มลภาวะทางเสียง
และความ
สั่นสะเทือน 

นิยามและสมบัติทางกายภาพของคลื่นเสียงและ
ความสั่นสะเทือน แหล่งก าเนิดเสียงรบกวนและ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย แนวคิดและหลักการ
ควบคุมเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ประเภท
ของวัสดุดูดกั้นเสียงและการเลือกใช้งาน เครื่องมือวัด
เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและ
ประเมินผลเสียงรบกวน การควบคุมเสียงรบกวนใน
อาคารประเภทต่าง ๆ และกรณีศึกษา กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENG32 3306 
สุขาภิบาลภายใน
อาคาร 

    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล
ภายในอาคาร กฎหมายและข้อบังคับ ระบบท่อท่ี
ส าคัญภายในอาคารได้ เช่น ระบบท่อน้ าร้อน ระบบ
ท่อน้ าเย็น (น้ าประปา) ระบบรวบรวมและบ าบัดของ
เสีย ระบบระบายสิ่งปฏิกูล ระบบท่อระบายอากาศ 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบท่อระบายน้ าฝน รวมท้ัง
ระบบการระบายน้ าภายในบริเวณพื้นท่ีต้ังอาคาร 
การบ าบัดน้ าเสียและการจัดการขยะมูลฝอยอาคาร 
โครงการศึกษาที่มอบหมายในชั้นเรียน 

ENG32 3307 
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และ
การท าแบบ
ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ ของแบบจ าลองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และต าแหน่งท่ีมีอยู่จริงบนพื้นโลก และ
การน าเสนอแผนท่ี แบบจ าลองเชิงพื้นท่ี การแปล
ปัญหาเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้า
ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และ การใช้ระบบ
สน เทศภู มิ ศ า สตร์ ใ นก า รแก้ ปัญหา ง าน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษารวมถึงงานด้านการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
ขั้นตอนการก่อสร้าง สัญลักษณ์แบบในงานก่อสร้าง 
การอ่านแบบในงานก่อสร้าง โปรแกรมท่ีใช้ในงานท า
แบบก่อสร้าง การส ารวจในการก่อสร้าง เกี่ยวกับ
ระบบด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การฝึก
ปฏิบัติเขียนแบบระบบงานสุขาภิบาล  การฝึกปฏิบัติ
เขียนแบบระบบควบคุมมลพิษ 

ENG32 3308 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 1 

หน่วยปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
คือ โคแอกกูเลชันและฟลอกคูเลชัน การตกตะกอน 
การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน การ
ย่อยสลายแบบไร้อากาศ การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบ
เอเอส และการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง 

ENG32 3309 
ปฏิบัติการ 
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 2 

หน่วยปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
คือ การเก็บตัวอย่างอากาศและเสียงในบรรยากาศ  
การวิเคราะห์และแปรสภาพมูลฝอย การศึกษาการ
ท างานของจุลินทรีย์ การบ าบัดทางกายภาพ-เคมี 
การวัดอัตราไหล และการใช้งานแบบจ าลองด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ENG32 3310  
การออกแบบและ
ควบคมุระบบ
ผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
น้ าประปา การออกแบบระบบล าเลียงน้ าดิบ ระบบ
แจกจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าใช้อุตสาหกรรม  การ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การจัดท าแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบ  ของเสีย
จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า แผนการจัดการ
ระบบประปา การควบคุมระบบประปา  

ENG32 3311  
การออกแบบและ
ควบคมุระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบการจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วย
กระบวนการในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร 
การถ่ายเทมวลสาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่ง
ได้แก่กระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี 
และกระบวนการทางกายภาพ การออกแบบหน่วย
สนับสนุนอื่น ๆ การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ า
เสีย การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา แผนการจัดการระบบจัดการน้ าเสีย การ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 3312  
การจัดการของ
เสียอันตราย 

ประเภทและลักษณะของของ เสี ยอันตราย 
กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่ งแวดล้อม การ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและ
การขนส่ง กระบวนการบ าบัด การเผา การปรับ
เสถียร และการหล่อก้อน การก าจัดบนดิน และการ
ฟื้นฟูพื้นที่ปนเป้ือน 

ENG32 4314  
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยใน
สถาน
ประกอบการ 

แนวคิ ดเบื้ องต้นเกี่ ยวกั บระบบการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) 
กฎหมาย และมาตรฐาน ความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ด้านกายภาพ ชีวภาพ  
ด้านเคมี การยศาสตร์ วิธีการตรวจประเมินความ
ปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน ออกแบบงานและสถานท่ี
ท างานให้เหมาะกับลักษณะงานและผู้ปฏิบัติงาน 
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ENG32 4411 
การป้องกัน
มลพษิใน
อุตสาหกรรม 

การป้องกันมลพิษและการใช้ประโยชน์ของ
หลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม วิธีการในการ
เข้ าถึ งการพัฒนา ท่ียั่ งยืนในภาคอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตท่ีค านึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมินวงจรชีวิตทางสิ่งแวดล้อม การออกแบบเพื่อ
สิ่ ง แวดล้อม  ระบบนิ เ วศอุตสาหกรรม ความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม กรณีศึกษาการใช้
หลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ENG32 4412  
การควบคุม
มลพษิอากาศจาก
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการเผาไหม้ ระบบระบายอากาศใน
อุตสาหกรรม การควบคุมและออกแบบระบบควบคุม
ฝุ่นละอองและแก๊สจากอุตสาหกรรม การควบคุม
กลิ่นจากอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างไอเสียจาก
ปล่อง บัญชีการปล่อยมลพิษอากาศ กฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 4421  
การบ าบัดโดยดิน 

ระบบบ าบัดน้ า เสียโดยใช้กระบวนการทาง
ธรรมชาติในการบ าบัดน้ าเสียหลายประเภท ได้แก่ 
การบ าบัดน้ าเสียแบบกระจายบนดิน แบบอัตราการ
ไหลช้า แบบอัตราการไหลซึมเร็ว แบบไหลนอง 
ระบบบ่อคงตัว และระบบพื้นท่ีชุ่มน้ าประดิษฐ์ เป็น
ต้น กลไกการบ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดจากการท างาน
ร่วมกันของจุลินทรีย์ ดิน และพืช ปัจจัยจ ากัดในการ
ออกแบบระบบ ชนิดของพืชน้ า และแนวทางในการ
เลือกพืชน้ า การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ธรรมชาติ การเลือกการเลือกพื้นท่ีท่ีใช้ในการบ าบัด 
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 

ENG32 4422  
การจัดการ
คุณภาพน้ า 

มลภาวะทางน้ า จากชุมชน อุ ตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และแหล่งอื่นท้ังท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแบบ
มี ต า แหน่ งแน่ นอนและ ไม่มี ต าแหน่ งแน่นอน 
กระบวนการทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางน้ าและคุณภาพน้ า การเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ า ภาระของเสียและแบบจ าลองทาง
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คณิตศาสตร์ส าหรับล าน้ า ทะเลสาบ และแหล่งน้ าอื่น  
สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์ส าหรับกราฟออกซิเจน
ละลายน้ า  การพัฒนากฎหมาย นโยบายและ
มาตรฐานส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า ประเด็นด้าน
สังคมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการคุณภาพ
น้ า 

ENG32 4423 
การบ าบัดน้ า 
ขั้นสูง 

หลักการการออกแบบ การตรวจสอบประสิทธิภาพ
และการควบคุมระบบผลิตน้ าขั้นสูง ประกอบด้วย ระบบ
ก าจัดก๊าซท่ีละลายน้ า การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซบั 
การแยกด้วยเมมเบรน ระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์สูง การ
ก าจัดสารอินทรีย์ ระบบบ าบัดและการป้องกันสาร
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค การป้องกัน
ตะกรันและการกัดกร่อน ระบบบ าบัดทางเคมีส าหรับหอ
ระบายความร้อนและหม้อไอน้ า 

ENG32 4424  
การบริหารงาน
ก่อสรา้งสาหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างส าหรับกระบวนการทาง
สิ่ งแวดล้อมประกอบด้วย หลักการในการจัดการ 
โครงสร้างของงานก่อสร้าง สัญญาและการประมูล แผน
และการควบคุมเครื่องมือ การศึกษาความเหมาะสม การ
วิเคราะห์กระแสเงินสด กฎหมายและข้อบังคับในงาน
ก่อสร้าง การก่อให้เกิดให้เกิดมลพิษและค่ามาตรฐาน 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การเงินและการบัญชี การ
ระงับข้อพิพาท การเริ่มด าเนินงานและเดินระบบ 

ENG32 4431  
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและ
คารบ์อนฟุตพ
ริ้นท์ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อ
มนุ ษย์ และสิ่ งแวดล้ อม ก๊ าซ เรื อนกระจกและ
แหล่งก าเนิด ความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกในระดับ
นานาชาติ ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต ความตกลงปารสี 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและกรณีศึกษา 
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ENG32 4432 
พลังงานและการ
แปรรูปของเสีย
เป็นพลังงาน 

ระบบพลังงานและแหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียน 
ศักยภาพของแหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
ไทย ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานด้ังเดิมและ
พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ เช่น 
ก๊าซชีวภาพ เอทานอล  เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจาก
ของเสีย การเพิ่มมูลค่าของของเสีย กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและนโยบายของพลังงานหมุนเวียนแง่มุม
ทางด้านเศรษฐศาสตร ์

ENG32 4433 
เทคโนโลยีอาคาร
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบท่ียั่งยืนและ
อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และข้อก าหนด
ส าหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม การเลือกสถานท่ีต้ังและ
การออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบและเลือกใช้วัสดุใน
การก่อสร้าง การใช้น้ าและการหมุนเวียนน้ าใช้ภายใน
อาคาร เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร การประเมิน
ด้านเศรษฐศาสตรอ์าคารเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 

ENG28 4016 
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

หลักการเกี่ยวกับชีวอนามยั ความปลอดภัย และการ
ป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อม อันตรายจากเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายจากอัคคีภัย การประทุ และวิธีป้องกัน ความ
ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษและประทุได้ อันตรายจาก
ความร้อนและการท างานท่ีอุณหภูมิสูง กฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลักการจัดการเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน สาระส าคัญเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและหลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม 

ENG32 4461 
การศึกษาเฉพาะ
เรื่องทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา ค้นคว้า ในเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ี
อยู่ในความสนใจ 
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ENG32 4462 
หัวข้อศึกษาขั้น
สูงด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา ค้นคว้า หัวข้อความก้าวหน้าด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในความสนใจ 
 
 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย 
สืบค้น และวิเคราะห ์ปัญหาทาง
วิศวกรรมท่ีซับซอ้น เพือ่ให้ได้
ข้อสรุป ของปัญหาท่ีมีนัยส าคญั 
โดยใช้หลักการทาง คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ 
วิทยาการทางวศิวกรรมศาสตร ์

ENG32 2107 
สถิติส าหรับ
วิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  
การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การน าสถิติไป
ใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENG32 2203 
กลศาสตรข์อง
ไหลส าหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต พลศาสตร์
และจลนศาสตร์ของไหล สมการพลังงานและสมการ
เบอร์นูลลี่ในการไหล โมเมนตัมและแรงพลศาสตร์ใน
ของไหลเคลื่อนท่ี การไหลในท่อของของไหล การไหล
ในทางน้ าเปิด แรงดันชลศาสตร์ การวัดการไหล อุทก
วิทยาเบื้องต้น น้ าท่า ความน่าจะเป็นและความเสี่ยง
ในการออกแบบทางอุทก เครื่องสูบน้ า 

ENG32 2204 
ปฏิบัติการหน่วย
สิ่งแวดล้อม 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่าง ๆ 
ขอ ง ร ะบบผลิ ตน้ า ป ร ะปาและบ าบั ดน้ า เ สี ย 
แบบจ าลองการไหล ปฏิบัติการหน่วยขั้นเตรียมการ 
การปรับสมดุล โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การท าให้ลอย การกรอง การดูดซับ การ
แลกเปลี่ยนไอออน กระบวนการเมมเบรน การผสม
และการถ่ายเทออกซิเจน การจัดการตะกอนของแข็ง 
สมดุลมวล จลนพลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
หน่วยทางวิศวกรรม 

ENG32 3307 
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และ
การท าแบบ
ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ ของแบบจ าลองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และต าแหน่งท่ีมีอยู่จริงบนพื้นโลก และ
การน าเสนอแผนท่ี แบบจ าลองเชิงพื้นท่ี การแปล
ปัญหาเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้า
ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และ การใช้ระบบ
สน เทศภู มิ ศ า สตร์ ใ นก า รแก้ ปัญหา ง าน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษารวมถึงงานด้านการประเมินผล
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กระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
ขั้นตอนการก่อสร้าง สัญลักษณ์แบบในงานก่อสร้าง 
การอ่านแบบในงานก่อสร้าง โปรแกรมท่ีใช้ในงานท า
แบบก่อสร้าง การส ารวจในการก่อสร้าง เกี่ยวกับ
ระบบด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การฝึก
ปฏิบัติเขียนแบบระบบงานสุขาภิบาล  การฝึกปฏิบัติ
เขียนแบบระบบควบคุมมลพิษ 

ENG32 3310 
การออกแบบและ
ควบคมุระบบ
ผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบน้ าประปา การออกแบบระบบล าเลียงน้ าดิบ 
ระบบแจกจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าใช้อุตสาหกรรม  
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา การจัดท าแบบก่อสร้างและเอกสาร
ประกอบ ของเสียจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ า แผนการจัดการระบบประปา การควบคุมระบบ
ประปา  

ENG32 3311  
การออกแบบและ
ควบคมุระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบการจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วย
กระบวนการในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร 
การถ่ายเทมวลสาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่ง
ได้แก่กระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี 
และกระบวนการทางกายภาพ การออกแบบหน่วย
สนับสนุนอื่น ๆ การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ า
เสีย การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา แผนการจัดการระบบจัดการน้ าเสีย การ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 3800 
เตรียมโครงงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล การ
ทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน
ด าเนินงาน การเขียนรายงานวิจัย เทคนิคการ
น าเสนอ และการจัดเตรียมข้อเสนอโครงงานด้าน
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้
ท้ังหมดท่ีได้ศึกษาและครอบคลุมในหลายมิติ 
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ENG32 4315 
การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการ
พัฒนา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และ
ผลกระทบทางสุขภาพ การจัดขอบเขตของงาน การ
กลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดรูปแบบ
ของรายงาน แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ 
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการพัฒนาโครงการ 

ENG32 4801 
โครงงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาท าโครงงานในหัวข้อด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้ังหมดท่ีได้ศึกษา
และครอบคลุมในหลายมิติ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงาน การวัดผลพิจารณาจากคุณภาพของ
โครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ และรูปเล่มรายงาน 

ENG32 4412 
การควบคุม
มลพษิอากาศจาก
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการเผาไหม้  ระบบระบายอากาศใน
อุตสาหกรรม การควบคุมและออกแบบระบบควบคุมฝุ่น
ละอองและแก๊สจากอุตสาหกรรม การควบคุมกลิ่นจาก
อุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างไอเสียจากปล่อง บัญชีการ
ปล่อยมลพิษอากาศ กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 4422 
การจัดการ
คุณภาพน้ า 

มลภาวะทางน้ าจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และแหล่งอื่นท้ังท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแบบมีต าแหน่ง
แน่นอนและไม่มีต าแหน่งแน่นอน กระบวนการทาง
ธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับมลภาวะทาง
น้ าและคุณภาพน้ า การเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ภาระของเสีย
และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับล าน้ า ทะเลสาบ 
และแหล่งน้ าอื่น  สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์ส าหรับกราฟ
ออกซิเจนละลายน้ า การพัฒนากฎหมาย นโยบายและ
มาตรฐานส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า ประเด็นด้าน
สังคมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า 
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ENG20 2010 
การเรียนรู้โดย
โครงงาน 
 สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 1 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานให้กับ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือ
ชุมชน ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การ
วิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด 
การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ
ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
กับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 

ENG20 3010  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน สห
วิทยาการ 
เป็นฐาน 2  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การ
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึก
ทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การ
ระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ 
การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และ
ประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับโครงงานสห
วิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 

ENG20 4010 
การเรียนรู้โดย
โครงงานสห
วิทยาการ 
เป็นฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โ ค ร ง ง า น ส า ห รั บ แ ก้ ปั ญ ห า ท่ี ซั บ ซ้ อ น ให้ กั บ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือ
สังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การ
วิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด 
การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ
ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
กับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 

ENG20 2020 
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติเป็น
ฐาน 1  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่ อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาใน ระดับพื้นฐานให้กับ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือ
สังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การ



30 
 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด 
การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ
ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
กับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในทุกกิจกรรมของรายวิชา 

ENG20 3020  
การเรียนรู้โดย
โครงงานนานาชาติ
เป็นฐาน 2 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่ อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การ
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึก
ทักษะการ คิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การ
ระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ 
การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และ
ประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับโครงานสห
วิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา 

ENG20 4020  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติเป็น
ฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่ อจัดท า
โ ค ร ง ง านส า หรั บแก้ ปัญหา ท่ี ซั บซ้ อน  ให้ กั บ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือ
สังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงาน โดยฝึกทักษะ การคิดเชิงออกแบบ การ
วิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด 
การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ 
ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
กับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  

ENG32 4901    
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบั ติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
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คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และ
พนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ENG32 4902  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบั ติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และ
พนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ENG32 4903  
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบั ติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และ
พนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENG32 4904 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอ
โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบ
ของปัญหำ  
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของ
ปัญหาทาง วิศวกรรมท่ีซับซ้อน 
และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรอื
กระบวนการ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม กับขอ้พิจารณาทางด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย 
วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ENG32 3310  
การออกแบบและ
ควบคมุระบบ
ผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบน้ าประปา การออกแบบระบบล าเลียงน้ าดิบ 
ระบบแจกจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าใช้อุตสาหกรรม  
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา การจัดท าแบบก่อสร้างและเอกสาร
ประกอบ  ของเสียจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ า แผนการจัดการระบบประปา การควบคุมระบบ
ประปา  

ENG32 3311 
การออกแบบและ
ควบคมุระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบการจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วย
กระบวนการในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร 
การถ่ายเทมวลสาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่ง
ได้แก่กระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี 
และกระบวนการทางกายภาพ การออกแบบหน่วย
สนับสนุนอื่น ๆ การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ า
เสีย การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา แผนการจัดการระบบจัดการน้ าเสีย การ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 4801 
โครงงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาท าโครงงานในหัวข้อด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ ท้ังหมดท่ีได้
ศึกษาและครอบคลุมในหลายมิติ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน การวัดผลพิจารณาจาก
คุณภาพของโครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ และ
รูปเล่มรายงาน 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENG32 4412 
การควบคุม
มลพษิอากาศจาก
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการเผาไหม้ ระบบระบายอากาศใน
อุตสาหกรรม การควบคุมและออกแบบระบบควบคุม
ฝุ่นละอองและแก๊สจากอุตสาหกรรม การควบคุม
กลิ่นจากอุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างไอเสียจาก
ปล่อง บัญชีการปล่อยมลพิษอากาศ กฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG20 2010 
การเรียนรู้โดย
โครงงานสห
วิทยาการ 
เป็นฐาน 1 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานให้กับ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือชุมชน 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา 
การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ 
การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์
กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ENG20 3010  
การเรียนรู้โดย
โครงงานสห
วิทยาการ 
เป็นฐาน 2  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร 
สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอ
แนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ
ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับ
โครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 

ENG20 4010  
การเรียนรู้โดย
โครงงานสห
วิทยาการ 
เป็นฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENG20 2020  
การเรียนรู้โดย
โครงงานนานาชาติ
เป็นฐาน 1  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาใน ระดับพื้นฐานให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในทุก
กิจกรรมของรายวิชา 

ENG20 3020  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติเป็น
ฐาน 2 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่าง
สถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงานส าหรับ
แก้ปัญหาให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร 
สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการ คิดเชิง
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  

ENG20 4020  
การเรียนรู้โดย
โครงงานนานาชาติ
เป็นฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ 
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุก
กิจกรรมของรายวิชา  
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENG32 4901  
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่ งเป็นพนักงานชั่ วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษา
จะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบั ติ งานต่อคณาจารย์ ในสาขาวิชา เพื่ อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ENG32 4902  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่ งเป็นพนักงานชั่ วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษา
จะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบั ติ งานต่อคณาจารย์ ในสาขาวิชา เพื่ อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ENG32 4903  
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่ งเป็นพนักงานชั่ วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษา
จะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไป
ปฏิบั ติ งานต่อคณาจารย์ ในสาขาวิชา เพื่ อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENG32 4904 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอ
โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหา
ค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมท่ี
ซับซ้อน โดยใชค้วามรู้จากงานวจิัย
และวิธีการวิจัย รวมถงึ การ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ 
และการแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพือ่ให้ได้
ผลสรุปท่ี เชื่อถอืได้ 

ENG32 2201 
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มลภาวะกับผลกระทบต่อ
สุขอนามัย การรวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย 
การสุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษทาง
อากาศและเสียง แหล่งน้ าและการผลิตน้ าประปา
ส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท การรวบรวม
และการบ าบัดน้ าเสีย  

ENG32 2202 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
พื้นฐาน 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผู้
ศึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
บทบาทหน้าท่ีของวิศวกรสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พื้นฐานการค านวณท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การแปลง
หน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเขียนและน าเสนอ
รายงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ระบบด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 
ซอฟท์แวร์ท่ีจ าเป็นในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์พื้นฐานในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ENG32 3310  
การออกแบบและ
ควบคมุระบบ
ผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
น้ าประปา การออกแบบระบบล าเลียงน้ าดิบ ระบบ
แจกจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าใช้อุตสาหกรรม  การ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การจัดท าแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบ  ของเสีย
จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า แผนการจัดการ
ระบบประปา การควบคุมระบบประปา  
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ENG32 3311  
การออกแบบและ
ควบคมุระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
การจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วยกระบวนการ
ในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร การถ่ายเทมวล
สาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การออกแบบหน่วย
กระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งได้แก่กระบวนการ
ทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี และกระบวนการทาง
กายภาพ การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ การ
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา แผนการจัดการ
ระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 3800 
เตรียมโครงงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล การ
ทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน
ด าเนินงาน การเขียนรายงานวิจัย เทคนิคการน าเสนอ 
และการจัดเตรียมข้อเสนอโครงงานด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้ังหมดท่ีได้ศึกษา
และครอบคลุมในหลายมิติ 

ENG32 4315  
การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการ
พัฒนา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และ
ผลกระทบทางสุขภาพ การจัดขอบเขตของงาน การ
กลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดรูปแบบ
ของรายงาน แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ 
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการพัฒนาโครงการ 

ENG32 4801 
โครงงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาท าโครงงานในหัวข้อด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้ังหมดท่ีได้ศึกษา
และครอบคลุมในหลายมิติ ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงงาน การวัดผลพิจารณาจากคุณภาพของ
โครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ และรูปเล่มรายงาน 
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ENG20 2010  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน 
สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 1 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานให้กับ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือ
ชุมชน ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การ
วิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด 
การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ
ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
กับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 

ENG20 3010  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน 
สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 2  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม หน่วยงาน 
องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 

ENG20 4010  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน 
สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ENG20 2020  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติเป็น
ฐาน 1  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาใน ระดับพื้นฐานให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
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ต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในทุก
กิจกรรมของรายวิชา 

ENG20 3020  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติเป็น
ฐาน 2 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร 
สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการ คิดเชิง
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย โดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  

ENG20 4020  
การเรียนรู้โดย
โครงงานนานาชาติ
เป็นฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ 
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุก
กิจกรรมของรายวิชา 

ENG32 4901    
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบั ติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
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และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ENG32 4902    
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 

ENG32 4903    
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 

ENG32 4904 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอ
โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทนัสมัย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถสรา้ง เลือกใช้ เทคนคิวิธี 
ทรัพยากร และ ใช้เครือ่งมอืทันสมัย
ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ ์
การท าแบบจ าลองของงานทาง
วิศวกรรมท่ีซับซอ้นท่ี เข้าใจถึง
ข้อจ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

ENG32 2203 
กลศาสตรข์อง
ไหลส าหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต พลศาสตร์และ
จลนศาสตร์ของไหล สมการพลังงานและสมการเบอร์นูล
ลี่ในการไหล โมเมนตัมและแรงพลศาสตร์ในของไหล
เคลื่อนท่ี การไหลในท่อของของไหล การไหลในทางน้ า
เปิด แรงดันชลศาสตร์ การวัดการไหล อุทกวิทยา
เบ้ืองต้น น้ าท่า ความน่าจะเป็นและความเสี่ยงในการ
ออกแบบทางอุทก เครื่องสูบน้ า 

ENG32 2204 
ปฏิบัติการหน่วย
สิ่งแวดล้อม 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่าง ๆ ของ
ระบบผลิตน้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย แบบจ าลองการ
ไหล ปฏิบัติการหน่วยขั้นเตรียมการ การปรับสมดุล โค
แอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอน การท าให้
ลอย การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน 
กระบวนการเมมเบรน การผสมและการถ่ายเทออกซิเจน 
การจัดการตะกอนของแข็ง สมดุลมวล จลนพลศาสตร์ 
และการเปลี่ยนแปลงหน่วยทางวิศวกรรม 

ENG32 3307 
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และ
การท าแบบ
ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ของแบบจ าลองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และต าแหน่งท่ีมีอยู่จริงบนพื้นโลก และการน าเสนอแผน
ท่ี แบบจ าลองเชิงพื้นท่ี การแปลปัญหาเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้าข้อมูล การจัดการ
ฐานข้อมูล และ การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
แก้ปัญหางานด้านสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษารวมถึงงานด้าน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง สัญลักษณ์แบบในงาน
ก่อสร้าง การอ่านแบบในงานก่อสร้าง โปรแกรมท่ีใช้ใน
งานท าแบบก่อสร้าง การส ารวจในการก่อสร้าง เกี่ยวกับ
ระบบด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การฝึก
ปฏิบัติเขียนแบบระบบงานสุขาภิบาล  การฝึกปฏิบัติ
เขียนแบบระบบควบคุมมลพิษ 

ENG32 3308 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 1 

หน่วยปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ คือ 
โคแอกกูเลชันและฟลอกคูเลชัน การตกตะกอน การ
กรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน การย่อยสลาย
แบบไร้อากาศ การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบเอเอส และ
การเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง 
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ENG32 3309 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 2 

หน่วยปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
คือ การเก็บตัวอย่างอากาศและเสียงในบรรยากาศ  
การวิเคราะห์และแปรสภาพมูลฝอย การศึกษาการ
ท างานของจุลินทรีย์ การบ าบัดทางกายภาพ-เคมี 
การวัดอัตราไหล และการใช้งานแบบจ าลองด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENG32 3310 
การออกแบบและ
ควบคมุระบบ
ผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบน้ าประปา การออกแบบระบบล าเลียงน้ าดิบ 
ระบบแจกจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าใช้อุตสาหกรรม  
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา การจัดท าแบบก่อสร้างและเอกสาร
ประกอบ  ของเสียจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ า แผนการจัดการระบบประปา การควบคุมระบบ
ประปา  

ENG32 3311 
การออกแบบและ
ควบคมุระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบการจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วย
กระบวนการในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร 
การถ่ายเทมวลสาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่ง
ได้แก่กระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี 
และกระบวนการทางกายภาพ การออกแบบหน่วย
สนับสนุนอื่น ๆ การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ า
เสีย การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา แผนการจัดการระบบจัดการน้ าเสีย การ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 4315  
การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ก า ร ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผลก ระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวางแผนและการ
จัดการโครงการพัฒนา กฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ 
และวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ การ
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จัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดรูปแบบของรายงาน แบบจ าลอง
ในการท านายผลกระทบ กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาโครงการ 

ENG32 4413 
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 

แนวคิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการ
จัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมท่ีเป็น
ส่วนสมัครใจ อาทิ เทคโนโลยีสะอาด หน่วยงาน
มาตรฐานระหว่ า งประ เทศ ด้ านกา รจั ดก า ร
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ใช้  การพัฒนาระบบเอกสารในระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดท าระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมองค์กร การตรวจประเมินการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยงานท่ีให้บริการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 

ENG32 4422  
การจัดการ
คุณภาพน้ า 

มลภาวะทางน้ า จากชุมชน อุ ตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และแหล่งอื่นท้ังท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแบบ
มี ต า แหน่ งแน่ นอนและ ไม่มี ต าแหน่ งแน่นอน 
กระบวนการทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางน้ าและคุณภาพน้ า การเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ า ภาระของเสียและแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับล าน้ า ทะเลสาบ และแหล่งน้ าอื่น  
สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์ส าหรับกราฟออกซิเจน
ละลายน้ า  การพัฒนากฎหมาย นโยบายและ
มาตรฐานส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า ประเด็นด้าน
สังคมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการคุณภาพ
น้ า 

ENG32 4901  
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบั ติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
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คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และ
พนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ENG32 4902  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบั ติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และ
พนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ENG32 4903  
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบั ติงานเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ
ศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบั ติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และ
พนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
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6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจาก
หลักการและความรู้ท่ี ได้รับ มา
ประเมนิประเด็นและผลกระทบ
ต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

ENG20 1011  
แนะน าวิชาชีพ
วิศวกร 

ประวั ติ ความ เป็ นมาและวิ วั ฒนาการของ
วิศวกรรมศาสตร์ องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ
วิศวกร ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม แนะน าวิชาชีพ
ทางด้านวิศวกรรมจากหลักสูตรต่าง ๆ โดยนักศึกษาต้อง
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรต่าง ๆ  ท่ีเปิด
สอนในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ให้ได้อย่างน้อย 8 ครั้ง 

ENG32 2201  
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมี
เนื้อหาครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม มลภาวะกับผลกระทบต่อสุขอนามัย การ
รวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลภายใน
อาคาร การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง แหล่งน้ า
และการผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนใน
ชนบท การรวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย  

ENG32 2202  
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
พื้นฐาน 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย บทบาท
หน้าท่ีของวิศวกรสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณวิชาชีพ งานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
พื้นฐานการค านวณท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การแปลงหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เขียนและน าเสนอรายงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ระบบด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ซอฟท์แวร์ ท่ีจ าเป็นในงานวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์พื้นฐานในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ENG32 2205  
วิศวกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

หลักการทางด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สาธารณสุขมูลฐาน สภาพแวดล้อมของชุมชนและอาชีวอ
นามัย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การประเมิน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิศวกรรมในการป้องกันทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉิน  
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ENG32 4314  
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยใน
สถาน
ประกอบการ 

แนวคิดเบื้อง ต้นเกี่ ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) 
กฎหมาย และมาตรฐาน ความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ด้านกายภาพ 
ชีวภาพ  ด้านเคมี การยศาสตร์ วิธีการตรวจประเมิน
ความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน ออกแบบงาน
และสถานท่ีท างานให้เหมาะกับลักษณะงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ENG32 4315  
การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ก า ร ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผลก ระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวางแผนและการ
จัดการโครงการพัฒนา กฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ 
และวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ การ
จัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดรูปแบบของรายงาน แบบจ าลอง
ในการท านายผลกระทบ กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาโครงการ 

ENG32 4411  
การป้องกัน
มลพษิใน
อุตสาหกรรม 

การป้องกันมลพิษและการใช้ประโยชน์ของ
หลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม วิธีการในการ
เข้ าถึ งการพัฒนา ท่ียั่ งยืนในภาคอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตท่ีค านึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมินวงจรชีวิตทางสิ่งแวดล้อม การออกแบบเพื่อ
สิ่ ง แวดล้อม  ระบบนิ เ วศอุตสาหกรรม ความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม กรณีศึกษาการใช้
หลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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ENG32 4413  
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 

แนวคิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการ
จัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมท่ีเป็น
ส่วนสมัครใจ อาทิ เทคโนโลยีสะอาด หน่วยงาน
มาตรฐานระหว่ า งประ เทศ ด้ านกา รจั ดก า ร
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ใช้  การพัฒนาระบบเอกสารในระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดท าระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมองค์กร การตรวจประเมินการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยงานท่ีให้บริการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 

ENG32 4422  
การจัดการ
คุณภาพน้ า 

มลภาวะทางน้ า จากชุมชน อุ ตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และแหล่งอื่นท้ังท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแบบ
มี ต า แหน่ งแน่ นอนและ ไม่มี ต าแหน่ งแน่นอน 
กระบวนการทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางน้ าและคุณภาพน้ า การเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ า ภาระของเสียและแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับล าน้ า ทะเลสาบ และแหล่งน้ าอื่น  
สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์ส าหรับกราฟออกซิเจน
ละลายน้ า  การพัฒนากฎหมาย นโยบายและ
มาตรฐานส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า ประเด็นด้าน
สังคมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการคุณภาพ
น้ า 

ENG32 4431   
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและ
คารบ์อนฟุตพ
ริ้นท์ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจกและ
แหล่งก าเนิด ความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกใน
ระดับนานาชาติ ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต 
ความตกลงปารีส คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลาก
สิ่งแวดล้อม แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ผลิตภัณฑ์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและ
กรณีศึกษา 
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ENG32 4432  
พลังงานและการ
แปรรูปของเสีย
เป็นพลังงาน 

ระบบพลังงานและแหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียน 
ศักยภาพของแหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
ไทย ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานด้ังเดิมและ
พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ เช่น 
ก๊าซชีวภาพ เอทานอล  เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจาก
ของเสีย การเพิ่มมูลค่าของของเสีย กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและนโยบายของพลังงานหมุนเวียนแง่มุม
ทางด้านเศรษฐศาสตร ์

ENG32 4433  
เทคโนโลยี
อาคารเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบท่ียั่งยืนและ
อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และข้อก าหนด
ส าหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม การเลือกสถานท่ีต้ังและ
การออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบและเลือกใช้วัสดุใน
การก่อสร้าง การใช้น้ าและการหมุนเวียนน้ าใช้ภายใน
อาคาร เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร การประเมิน
ด้านเศรษฐศาสตร์อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 

ENG28 4016  
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

หลักการเกี่ยวกับชีวอนามยั ความปลอดภัย และการ
ป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อม อันตรายจากเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายจากอัคคีภัย การประทุ และวิธีป้องกัน ความ
ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษและประทุได้ อันตรายจาก
ความร้อนและการท างานท่ีอุณหภูมิสูง กฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลักการจัดการเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน สาระส าคัญเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและหลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม 

IPH03 3005  
กระบวนการ
ผลิตทาง
อุตสาหกรรม
และอันตราย 

แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย การเลือกท าเล
ท่ีต้ัง การเลือกกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานท่ีมีความเสี่ยงสูง
ในการสัมผัสต่อสภาพอันตรายจากการท างาน วัตถุดิบ
และสารเคมีต่าง ๆ  ท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหาและ
ศักยภาพของอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น แนวคิดการควบคุม
ป้องกัน 
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IPH03 3010  
เทคนิคการ
ควบคุมทาง 
สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
และความ
ปลอดภัย 

การควบคุมปัญหาทางด้านความร้อน แสง เสียง 
ความสั่นสะเทือน รังสี ในสถานประกอบการ โดย
เน้นถึงเทคนิคการควบคุมทางวิศวกรรม การบริหาร
จัดการ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 
 

ENG32 2101   
เคมีสิ่งแวดล้อม1 

หลักท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะทางเคมีและ
ทางกายภาพของน้ า สมดุลของปฏิกิริยาเคมี วิธี
วิเคราะห์ และการน าข้อมูลไปใช้ในภาคปฏิบัติทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่าง 
ๆ การวิ เคราะห์ ตัวอย่าง การแปลผลของการ
วิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการบ าบัดน้ าให้สะอาด การ
ท าให้เป็นกลาง การตกตะกอนผลึก โคแอกกูเลชัน 
การแก้ความกระด้างของน้ า การแลกเปลี่ยนไอออน 
การกัดกร่อน การดูดซับ การเติมคลอรีน   

7 ส่ิงแวดล้อมและควำมยัง่ยืน 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเขา้ใจผลกระทบของ
ค าตอบของปัญหางานทาง
วิศวกรรมในบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถแสดง
ความรูแ้ละความจ าเป็นของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

ENG32 2102  
ปฏิบัติการเคมี
สิ่งแวดล้อม 1 

เนื้อหาเคมีของน้ าท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตประปา 
เคมีเชิงปริมาณ ลักษณะทางกายภาพและเคมีของ
น้ าประปาและน้ าดิบ หลักปฏิบัติส าหรับวิเคราะห์น้ า  
วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การแปลผลวิเคราะห์
เพื่ อ ใช้ ในงานด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม โดย
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ พีเอช ค่าความขุ่น สี สภาพ
กรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอนินทรีย์ในน้ า 
คลอรีนตกค้าง 

ENG32 2103  
เคมีสิ่งแวดล้อม 2 

หลักท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของน้ าเสีย วิธีการวิเคราะห์และการ
ใช้ข้อมูลในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บ
และการรักษาตัวอย่าง การหาปริมาณของแข็ง 
ออกซิ เจนละลายน้ า  บี โอ ดี  ซี โอ ดี  ไนโตร เจน 
ฟอสฟอรัส น้ ามันและไขมัน และกรดอินทรีย์ระเหย 
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สมดุลของปฏิกิริยาเคมี 
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ENG32 2104  
ปฏิบัติการเคมี
สิ่งแวดล้อม 2 

การตรวจวิ เคราะห์คุณภาพน้ า เสีย เพื่ อหา
พารามิเตอร์ทางกายภาพและเคมีของน้ าเสีย เพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
การบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วยการวิเคราะห์ต่อไปนี้ 
คือ ของแข็ง ออกซิเจนละลายในน้ า บีโอดี ซีโอดี 
น้ ามันและไขมัน ทีเคเอ็น แอมโมเนียม ไนเตรท และ
ฟอสฟอรัส  

ENG32 2105  
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาโครงสร้างของเซลล์ หลักการของ
แบคทีเรียวิทยา การเก็บตัวอย่างและการตรวจ
วิ เคราะห์น้ ากับน้ า เสียทางแบคทีเรีย ปฏิกิริยา
เอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายของสารอินทรีย์ 
การย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ด้วยกระบวนการ
ทางชีวภาพ แนวความคิดหลักเกี่ยวกับพลังงาน ห่วง
โซ่อาหาร ผลผลิตทางชีวภาพและปัจจัยจ ากัด 
แนวความคิดพื้นฐานของนิเวศวิทยา พลศาสตร์ของ
ประชากรจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 2106  
ปฏิบัติการ
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

หลักการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา เช่น 
กล้องจุลทรรศน์  เทคนิคการศึกษาโครงสร้างของเซลล์
สิ่งมีชีวิต การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ หลักการการตรวจ
วิเคราะห์น้ าทางชีววิทยา  การตรวจวัดค่า  จ านวน
จุลินทรีย์ ท้ังหมดจากจานเพาะเชื้อ การตรวจหา
แบคทีเรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น วิธีเยื่อกรอง การ
ตรวจวัดอัตราเร็วการย่อยสลายสารอินทรีย์ในการวัดบี
โอดี(k) การศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบบ าบัดน้ า
เสีย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศน้ า การวัดอัตราผลผลิตทางชีวภาพ 

ENG32 2201  
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมี
เนื้อหาครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม มลภาวะกับผลกระทบต่อสุขอนามัย การ
รวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลภายใน
อาคาร การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง แหล่งน้ า
และการผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนใน
ชนบท การรวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย  
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ENG32 2205  
วิศวกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

หลักการทางด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
มูลฐาน สภาพแวดล้อมของชุมชนและอาชีวอนามัย 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการ
ป้องกันทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
แนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉิน  

ENG32 3301  
วิศวกรรมการ
ประปา 

แหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา หลักเกณฑ์คุณภาพและ
มาตรฐานของน้ า ความต้องการน้ าใช้ การออกแบบก าลงั
การผลิต การเลือกหน่วยบ าบัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ า 
การสร้างตะกอน การรวมตะกอน การตกตะกอน การ
กรอง การดูดซับ การตกตะกอนผลึกทางเคมี การ
แลกเปลี่ยนและการก าจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การ
ป้องกันและก าจัดสารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค ระบบ
แจกจ่ายน้ าประปา กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 3302  
วิศวกรรมน้ าเสีย 

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ าเสีย การ
จ าแนกลักษณะสมบัติของน้ าเสีย ระบบท่อรวบรวม
น้ าเสีย การสูบระบายน้ าเสีย หน่วยกระบวนการ
บ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ หน่วยบ าบัดทางกายภาพ ทาง
เคมี ทางชีวภาพ และการก าจัดตะกอน และระบบ
บ าบัดน้ าเสียท่ีใช้งานกันท่ัวไปในประเทศ เช่น ระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบติดกับท่ี ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึง
ประดิษฐ์ เป็นต้น 

ENG32 3303  
วิศวกรรมมูลฝอย 

การวิเคราะห์แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และ
ลักษณะของขยะมูลฝอย กฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง ผลของขยะต่อสิ่งแวดล้อม การเกิดมูลฝอย การ
จัดการขยะท่ีแหล่งก าเนิด การเก็บขนขยะ การขนถ่ายและ
ขนส่งขยะ การแยกขยะและการแปรสภาพขยะทาง
กายภาพ การแปรสภาพขยะทางเคมี (การเผาไหม้) การ
แปรสภาพขยะทางชีวภาพ (การหมักปุ๋ย) การก าจัดขยะ
โดยการฝังกลบแบบสุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและ
การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบการจัดการขยะ 
หลักการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางการลดของเสียท่ี
แหล่งก าเนิดให้เหลือน้อยท่ีสุด (Waste Minimization: 
WM) และเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT) 
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ENG32 3304  
วิศวกรรมมลพษิ
อากาศ 

ประเภทและแหล่ งก าเนิดของมลพิษอากาศ 
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาท่ี
เกี่ยวกับมลพิษอากาศและการกระจายของมลพิษ 
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ หลักการควบคุมมลพิษ
อากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส หลักการออกแบบ
ระบบควบคุมมลพิษอากาศ การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างอากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ กฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 3305  
การควบคุม
มลภาวะทางเสียง
และความ
สั่นสะเทือน 

นิยามและสมบัติทางกายภาพของคลื่นเสียงและ
ความสั่นสะเทือน แหล่งก าเนิดเสียงรบกวนและ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย แนวคิดและหลักการ
ควบคุมเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ประเภท
ของวัสดุดูดกั้นเสียงและการเลือกใช้งาน เครื่องมือวัด
เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและ
ประเมินผลเสียงรบกวน การควบคุมเสียงรบกวนใน
อาคารประเภทต่าง ๆ และกรณีศึกษา กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน   

ENG32 3306  
สุขาภิบาลภายใน
อาคาร 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล
ภายในอาคาร กฎหมายและข้อบังคับ ระบบท่อท่ี
ส าคัญภายในอาคารได้ เช่น ระบบท่อน้ าร้อน ระบบ
ท่อน้ าเย็น (น้ าประปา) ระบบรวบรวมและบ าบัดของ
เสีย ระบบระบายสิ่งปฏิกูล ระบบท่อระบายอากาศ 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบท่อระบายน้ าฝน รวมท้ัง
ระบบการระบายน้ าภายในบริเวณพื้นท่ีต้ังอาคาร 
การบ าบัดน้ าเสียและการจัดการขยะมูลฝอยอาคาร 
โครงการศึกษาที่มอบหมายในชั้นเรียน 

ENG32 3307  
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และ
การท าแบบ
ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ ของแบบจ าลองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และต าแหน่งท่ีมีอยู่จริงบนพื้นโลก และ
การน าเสนอแผนท่ี แบบจ าลองเชิงพื้นท่ี การแปล
ปัญหาเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้า
ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และ การใช้ระบบ
สน เทศภู มิ ศ า สตร์ ใ นก า รแก้ ปัญหา ง าน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษารวมถึงงานด้านการประเมินผล
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กระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
ขั้นตอนการก่อสร้าง สัญลักษณ์แบบในงานก่อสร้าง 
การอ่านแบบในงานก่อสร้าง โปรแกรมท่ีใช้ในงานท า
แบบก่อสร้าง การส ารวจในการก่อสร้าง เกี่ยวกับ
ระบบด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การฝึก
ปฏิบัติเขียนแบบระบบงานสุขาภิบาล  การฝึกปฏิบัติ
เขียนแบบระบบควบคุมมลพิษ 

ENG32 3310  
การออกแบบและ
ควบคมุระบบ
ผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบน้ าประปา การออกแบบระบบล าเลียงน้ าดิบ 
ระบบแจกจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าใช้อุตสาหกรรม  
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา การจัดท าแบบก่อสร้างและเอกสาร
ประกอบ  ของเสียจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ า แผนการจัดการระบบประปา การควบคุมระบบ
ประปา  

ENG32 3311   
การออกแบบและ
ควบคมุระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบการจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วย
กระบวนการในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร 
การถ่ายเทมวลสาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่ง
ได้แก่กระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี 
และกระบวนการทางกายภาพ การออกแบบหน่วย
สนับสนุนอื่น ๆ การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ า
เสีย การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา แผนการจัดการระบบจัดการน้ าเสีย การ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 3312   
การจัดการของ
เสียอันตราย 

ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย 
กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่ งแวดล้อม การ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและ
การขนส่ง กระบวนการบ าบัด การเผา การปรับ
เสถียร และการหล่อก้อน การก าจัดบนดิน และการ
ฟื้นฟูพื้นที่ปนเป้ือน 
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ENG32 4314   
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ 
 
 

แนวคิ ดเบื้ องต้นเกี่ ยวกั บระบบการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) 
กฎหมาย และมาตรฐาน ความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ด้านกายภาพ ชีวภาพ  
ด้านเคมี การยศาสตร์ วิธีการตรวจประเมินความ
ปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน ออกแบบงานและสถานท่ี
ท างานให้เหมาะกับลักษณะงานและผู้ปฏิบัติงาน                

ENG32 4315  
การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการ
พัฒนา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทาง
สุขภาพ การจัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดรูปแบบของรายงาน 
แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ กรณีศึกษาการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนา
โครงการ 

ENG32 4801  
โครงงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาท าโครงงานในหัวข้อด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้ังหมดท่ีได้ศึกษา
และครอบคลุมในหลายมิติ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงาน การวัดผลพิจารณาจากคุณภาพของ
โครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ และรูปเล่มรายงาน 

ENG32 4411  
การป้องกัน
มลพษิใน
อุตสาหกรรม 

การป้องกันมลพิษและการใช้ประโยชน์ของหลักการ
ป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม วิธีการในการเข้าถึงการ
พัฒนาท่ียั่ งยืนในภาคอุตสาหกรรม วิศวกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อมและการผลิตท่ีค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด การประเมินความคุ้มค่าด้าน
เศรษฐศาสตร์ การประเมินวงจรชีวิตทางสิ่งแวดล้อม การ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอุตสาหกรรม ความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม กรณีศึกษาการใช้หลักการ
ป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ
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ENG32 4412  
การควบคุม
มลพษิอากาศจาก
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการเผาไหม้  ระบบระบายอากาศใน
อุตสาหกรรม การควบคุมและออกแบบระบบควบคุมฝุ่น
ละอองและแก๊สจากอุตสาหกรรม การควบคุมกลิ่นจาก
อุตสาหกรรม การเก็บตัวอย่างไอเสียจากปล่อง บัญชีการ
ปล่อยมลพิษอากาศ กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 4413  
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 

แนวคิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมท่ีเป็นส่วนสมัครใจ 
อาทิ เทคโนโลยีสะอาด หน่วยงานมาตรฐานระหว่าง
ประเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เครื่องมือส าหรับ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ การพัฒนาระบบเอกสาร
ในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดท า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์กร การตรวจประเมิน
การจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยงานท่ีให้บริการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 

ENG32 4421  
การบ าบัดโดยดิน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียโดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติ
ในการบ าบัดน้ าเสียหลายประเภท ได้แก่ การบ าบัดน้ า
เสียแบบกระจายบนดิน แบบอัตราการไหลช้า แบบอัตรา
การไหลซึมเร็ว แบบไหลนอง ระบบบ่อคงตัว และระบบ
พื้นท่ีชุ่มน้ าประดิษฐ์ เป็นต้น กลไกการบ าบัดน้ าเสียท่ี
เกิดจากการท างานร่วมกันของจุลินทรีย์ ดิน และพืช 
ปัจจัยจ ากัดในการออกแบบระบบ ชนิดของพืชน้ า และ
แนวทางในการเลือกพืชน้ า การออกแบบระบบบ าบัดน้ า
เสียแบบธรรมชาติ การเลือกการเลือกพื้นท่ีท่ีใช้ในการ
บ าบัด การฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี  

ENG32 4422  
การจัดการ
คุณภาพน้ า 

มลภาวะทางน้ า จากชุ มชน อุ ตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และแหล่งอื่นท้ังท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแบบมี
ต าแหน่งแน่นอนและไม่มีต าแหน่งแน่นอน กระบวนการ
ทางธรรมชาติและจลนพลศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับมลภาวะ
ทางน้ าและคุณภาพน้ า การเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ภาระ
ของเสียและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับล าน้ า 
ทะเลสาบ และแหล่งน้ าอื่น  สมการสตรีทเตอร์-เฟลปส์
ส าหรับกราฟออกซิเจนละลายน้ า การพัฒนากฎหมาย 
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นโยบายและมาตรฐานส าหรับการจัดการคุณภาพน้ า 
ประเด็นด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการ
คุณภาพน้ า 

ENG32 4423    
การบ าบัดน้ า 
ขั้นสูง 

หลักการการออกแบบ การตรวจสอบประสิทธิภาพ
และการควบคุมระบบผลิตน้ าขั้นสูง ประกอบด้วย  
ระบบก าจัดก๊าซท่ีละลายน้ า การแลกเปลี่ยนไอออน การ
ดูดซับ การแยกด้วยเมมเบรน ระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์สูง 
การก าจัดสารอินทรีย์  ระบบบ าบัดและการป้องกันสาร
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรค การป้องกัน
ตะกรันและการกัดกร่อน ระบบบ าบัดทางเคมีส าหรับหอ
ระบายความร้อนและหม้อไอน้ า 

ENG32 4431    
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและ
คารบ์อน 
ฟุตพริ้นท์ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อ
มนุ ษย์ และสิ่ งแวดล้ อม ก๊ าซ เรื อนกระจกและ
แหล่งก าเนิด ความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกในระดับ
นานาชาติ ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต ความตกลงปารสี 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและกรณีศึกษา 

ENG32 4432  
พลังงานและการ
แปรรูปของเสีย
เป็นพลังงาน 

ระบบพลังงานและแหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียน 
ศักยภาพของแหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
ไทย ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานด้ังเดิมและ
พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลงังานน้ า พลังงานความร้อนใต้
พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ เช่น ก๊าซชีวภาพ 
เอทานอล  เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากของเสีย การ
เพิ่มมูลค่าของของเสีย กฎหมายระเบียบข้อบังคับและ
นโยบายของพลั งงานหมุ นเวี ยนแง่ มุ มทางด้ าน
เศรษฐศาสตร ์

ENG32 4433  
เทคโนโลยีอาคาร
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบท่ียั่งยืนและ
อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และข้อก าหนด
ส าหรับอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม การเลือกสถานท่ีต้ังและ
การออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบและเลือกใช้วัสดุใน
การก่อสร้าง การใช้น้ าและการหมุนเวียนน้ าใช้ภายใน
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อาคาร เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอาคาร การประเมิน
ด้านเศรษฐศาสตร์อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 

ENG28 4016  
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

หลักการเกี่ยวกับชีวอนามยั ความปลอดภัย และการ
ป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อม อันตรายจากเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายจากอัคคีภัย การประทุ และวิธีป้องกัน ความ
ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษและประทุได้ อันตรายจาก
ความร้อนและการท างานท่ีอุณหภูมิสูง กฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลักการจัดการเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน สาระส าคัญเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและหลักจิตวิทยาในอุตสาหกรรม 

ENG32 4461  
การศึกษาเฉพาะ
เรื่องทาง
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา ค้นคว้า ในเรื่องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ท่ีอยู่ในความสนใจ 
 

ENG32 4462  
หัวข้อศึกษาขั้น
สูงด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา ค้นคว้า หัวข้อความก้าวหน้าด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในความสนใจ 
 

ENG32 4904  
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอ
โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 

ENG20 1011  
แนะน าวิชาชีพ
วิศวกร 

ประวั ติ ความ เป็ นมาและวิ วั ฒนาการของ
วิศวกรรมศาสตร์ องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ
วิศวกร ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม แนะน าวิชาชีพ
ทางด้านวิศวกรรมจากหลักสูตรต่าง ๆ โดยนักศึกษาต้อง
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเปิด
สอนในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้อย่างน้อย 8 ครั้ง 
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8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทาง
จรรยาบรรณและมีส านึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพวิศวกรรม 

ENG32 2201  
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมี
เนื้อหาครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม มลภาวะกับผลกระทบต่อสุขอนามัย การ
รวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลภายใน
อาคาร การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง แหล่งน้ า
และการผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนใน
ชนบท การรวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย  

ENG32 2202  
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
พื้นฐาน 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย บทบาท
หน้าท่ีของวิศวกรสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณวิชาชีพ งาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
พื้นฐานการค านวณท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การแปลงหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เขียนและน าเสนอรายงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ระบบด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ซอฟท์แวร์ ท่ีจ าเป็นในงานวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์พื้นฐานในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ENG32 4315  
การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการ
พัฒนา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และ
ผลกระทบทางสุขภาพ การจัดขอบเขตของงาน การ
กลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดรูปแบบ
ของรายงาน แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ 
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการพัฒนาโครงการ 

ENG32 4900  
เตรียมสหกิจ
ศึกษา 

หลั กการและแนวคิ ดเกี่ ยวกั บสหกิ จศึ กษา 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน



59 
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ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะใน
การสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐาน
ท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพใน
การเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองคก์รระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น   5ส ISO 9000 และ 
ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ENG32 2201  
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมี
เนื้อหาครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม มลภาวะกับผลกระทบต่อสุขอนามัย การ
รวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลภายใน
อาคาร การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง แหล่งน้ า
และการผลิตน้ าประปาส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนใน
ชนบท การรวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย  

9 กำรท ำงำนเดี่ยวและท ำงำนเป็น
ทีม (Individual and Team 
work) 
- ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ังในด้านการท างานเด่ียว และ
การท างานในฐานะผู้ร่วมทีมหรอื 
ผู้น าทีมท่ีมีความหลากหลายของ
สาขาวิชาชพี 

ENG32 2202  
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ศึกษา
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย บทบาท
หน้าท่ีของวิศวกรสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณวิชาชีพ งาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
พื้นฐานการค านวณท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การแปลงหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เขียนและน าเสนอรายงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ระบบด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ซอฟท์แวร์ ท่ีจ าเป็นในงานวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์พื้นฐานในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ENG32 3307  
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และ
การท าแบบ
ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ของแบบจ าลองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และต าแหน่งท่ีมีอยู่จริงบนพื้นโลก และการน าเสนอแผน
ท่ี แบบจ าลองเชิงพื้นท่ี การแปลปัญหาเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้าข้อมูล การจัดการ
ฐานข้อมูล และ การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
แก้ปัญหางานด้านสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษารวมถึงงานด้าน
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง สัญลักษณ์แบบในงาน
ก่อสร้าง การอ่านแบบในงานก่อสร้าง โปรแกรมท่ีใช้ใน
งานท าแบบก่อสร้าง การส ารวจในการก่อสร้าง เกี่ยวกับ
ระบบด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การฝึก
ปฏิบัติเขียนแบบระบบงานสุขาภิบาล  การฝึกปฏิบัติ
เขียนแบบระบบควบคุมมลพิษ 

ENG32 3310   
การออกแบบและ
ควบคมุระบบ
ผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
น้ าประปา การออกแบบระบบล าเลียงน้ าดิบ ระบบ
แจกจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าใช้อุตสาหกรรม  การ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การจัดท าแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบ  ของเสีย
จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า แผนการจัดการ
ระบบประปา การควบคุมระบบประปา  

ENG32 3311   
การออกแบบและ
ควบคมุระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
การจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วยกระบวนการ
ในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร การถ่ายเทมวล
สาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การออกแบบหน่วย
กระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งได้แก่กระบวนการ
ทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี และกระบวนการทาง
กายภาพ การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ การ
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา แผนการจัดการ
ระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG3 2  3 8 0 0  
เตรียมโครงงาน
วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม 

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล การ
ทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน
ด าเนินงาน การเขียนรายงานวิจัย เทคนิคการน าเสนอ 
และการจัดเตรียมข้อเสนอโครงงานด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้ังหมดท่ีได้ศึกษา
และครอบคลุมในหลายมิติ 
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ENG3 2  4 3 1 5  
การประเมินผล
กระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการ
พัฒนา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม และ
ผลกระทบทางสุขภาพ การจัดขอบเขตของงาน การ
กลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดรูปแบบ
ของรายงาน แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ 
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการพัฒนาโครงการ 

ENG3 2  4 8 0 1  
โครงงาน 
วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาท าโครงงานในหัวข้อด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้ังหมดท่ีได้ศึกษา
และครอบคลุมในหลายมิติ ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงงาน การวัดผลพิจารณาจากคุณภาพของ
โครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ และรูปเล่มรายงาน 

ENG20 2010    
การเรียนรู้โดย
โครงงานสห
วิทยาการ 
เป็นฐาน 1 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานให้กับ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือชุมชน 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา 
การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ 
การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์
กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ENG20 3010    
การเรียนรู้โดย
โครงงานสห
วิทยาการ 
เป็นฐาน 2  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม หน่วยงาน 
องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 
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ENG20 4010    
การเรียนรู้โดย
โครงงานสห
วิทยาการ 
เป็นฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ENG20 2020   
การเรียนรู้โดย 
โครงงาน 
นานาชาติ 
เป็นฐาน 1  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาใน ระดับพื้นฐานให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในทุก
กิจกรรมของรายวิชา 

ENG20 3020   
การเรียนรู้โดย 
โครงงาน 
นานาชาติ 
เป็นฐาน 2 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร 
สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการ คิดเชิง
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย โดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  
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ENG20 4020     
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติ 
เป็นฐาน 3  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ 
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุก
กิจกรรมของรายวิชา  

ENG32 4901   
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 

ENG32 4902  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 
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ENG32 4903     
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษา
หลังกลับจากสถานประกอบการ 

ENG32 4904  
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอ
โครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 

ENG32 3310   
การออกแบบและ
ควบคมุระบบ
ผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
น้ าประปา การออกแบบระบบล าเลียงน้ าดิบ ระบบ
แจกจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าใช้อุตสาหกรรม  การ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การจัดท าแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบ  ของเสีย
จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า แผนการจัดการ
ระบบประปา การควบคุมระบบประปา  
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10 กำรส่ือสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวศิวกรรมท่ี
ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชพี
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้
อย่างมีประสิทธิผล อาทิ สามารถ
อ่านและเขียนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วศิวกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล สามารถน าเสนอ 
สามารถใหแ้ละรับค าแนะน างาน
ได้อย่างชัดเจน 

ENG32 3311  
การออกแบบและ
ควบคมุระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
การจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วยกระบวนการ
ในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร การถ่ายเทมวล
สาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การออกแบบหน่วย
กระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งได้แก่กระบวนการ
ทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี และกระบวนการทาง
กายภาพ การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ การ
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา แผนการจัดการ
ระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 4801  
โครงงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาท าโครงงานในหัวข้อด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้ังหมดท่ีได้ศึกษา
และครอบคลุมในหลายมิติ ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงงาน การวัดผลพิจารณาจากคุณภาพของ
โครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ และรูปเล่มรายงาน 

ENG20 2010  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน 
สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 1 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานให้กับ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือชุมชน 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา 
การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ 
การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์
กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ENG20 3010  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน 
สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 2  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม หน่วยงาน 
องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 
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ENG20 4010    
การเรียนรู้โดย
โครงงาน 
สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ENG20 2020  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติเป็น
ฐาน 1  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาใน ระดับพื้นฐานให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในทุก
กิจกรรมของรายวิชา 

ENG20 3020  
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติ 
เป็นฐาน 2 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่าง
สถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงานส าหรับ
แก้ปัญหาให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร 
สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการ คิดเชิง
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  
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ENG20 4020   
การเรียนรู้โดย
โครงงานนานาชาติ 
เป็นฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ 
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุก
กิจกรรมของรายวิชา  

ENG32 4900  
เตรียมสหกิจ
ศึกษา 

หลั กการและแนวคิ ดเกี่ ยวกั บสหกิ จศึ กษา 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะใน
การสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐาน
ท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพใน
การเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองคก์รระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ 
ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ENG32 4901    
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
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ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 

ENG32 4902    
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 

ENG32 4903    
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 

ENG32 4904  
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอ
โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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11 กำรบริหำรโครงกำรและกำร
ลงทุน (Project Management 
and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามคีวามรู้และ
ความเขา้ใจ หลักการทางวิศวกรรม
และการบริหารงาน และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงาน
ของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น า
ทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

ENG32 3311   
การออกแบบและ
ควบคมุระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
การจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วยกระบวนการ
ในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร การถ่ายเทมวล
สาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การออกแบบหน่วย
กระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งได้แก่กระบวนการ
ทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี และกระบวนการทาง
กายภาพ การออกแบบหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ การ
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา แผนการจัดการ
ระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 4801  
โครงงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาท าโครงงานในหัวข้อด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้ังหมดท่ีได้ศึกษา
และครอบคลุมในหลายมิติ ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงงาน การวัดผลพิจารณาจากคุณภาพของ
โครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ และรูปเล่มรายงาน 

ENG32 4424  
การบริหารงาน
ก่อสรา้งสาหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรมการก่อสร้างส าหรับกระบวนการทาง
สิ่ งแวดล้อมประกอบด้วย หลักการในการจัดการ 
โครงสร้างของงานก่อสร้าง สัญญาและการประมูล แผน
และการควบคุมเครื่องมือ การศึกษาความเหมาะสม การ
วิเคราะห์กระแสเงินสด กฎหมายและข้อบังคับในงาน
ก่อสร้าง การก่อให้เกิดให้เกิดมลพิษและค่ามาตรฐาน 
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การเงินและการบัญชี การ
ระงับข้อพิพาท การเริ่มด าเนินงานและเดินระบบ 

IST50 2401  
ความเป็น
ผู้ประกอบการ
กับการสรา้ง
ธุรกิจใหม ่

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและ
กระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การคิดเชิง
ออกแบบในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม  การ
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการลูกค้า การพัฒนาคุณค่าท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของสินค้าและบริการ แบบจ าลองธุรกิจและแนวทางการ
หารายได้ของธุ รกิ จ ประเด็นกฎหมายส าหรั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การน าเสนอแนวคิดธุรกิจ  
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IST50 2402     
กลยุทธ์การเข้าสู่
ตลาดสาหรบั
ผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรม 

การตลาดส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการ
นวัตกรรม การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและการ
ประเมินมูลค่าตลาด การวิ เคราะห์คุณค่า เป็น
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การเข้า
สู่ตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาด
ดิจิทัลส าหรับธุรกิจใหม่ แนวทางการสร้างแบรนด์ 
การประเมินผลทางการตลาด  

IST50 2403    
แผนธุรกิจและ
การจัดหาเงินทุน 

แ ผนธุ ร กิ จ แ ละหลั ก ท า ง ก า ร เ งิ น ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รูปแบบการหา
รายได้ รูปแบบการด าเนินธุรกิจและโครงสร้างต้นทุน 
การประเมินความคุ้มค่าของการด า เนินธุ รกิจ 
โครงสร้างเงินทุนและความต้องการทางการเงิน การ
จัดหาเงินทุนตลอดวงจรชีวิตของธุรกิจ  

 
IST50 2404  
นวัตกรรม
แบบจ าลองธุรกิจ 

แนวคิดแบบจ าลองธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ วงจรชีวิตของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจในปัจจุบัน การออกแบบและ
พัฒนาแบบจ าลองธุรกิจ กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาใน
แบบจ าลองธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบแบบจ าลองทาง
ธุรกิจ  

IST50 3412  
เตรียมสหกิจศึกษา
ประกอบการ หรือ 
เตรียมการบม่เพาะ
ประกอบการ 

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประกอบการ
หรือการบ่มเพาะประกอบการ การท าโครงร่างแผน
ธุรกิจท่ีนักศึกษาสนใจโดยสังเขป และพัฒนาทักษะ
ทางสังคมส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประกอบการ
หรือการบ่มเพาะประกอบการ 

IST50 4413   
สหกิจศึกษา
ประกอบการ 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานด้านการประกอบการ
ตามประเภทธุรกิจท่ีสนใจภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยง
จากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานสห
กิจศึกษาประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  โ ด ย ก่ อ น อ อ ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
ประกอบการ นักศึกษาต้องท าโครงร่างแผนธุรกิจ
เสนอต่อพี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจ
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ศึกษาประกอบการ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ด้านการเป็นผู้ประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผน
ธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือ
ต้นแบบ และน าเสนอต่อพี่ เลี้ ยงและอาจารย์ผู้
ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ โดยวัดผลจาก
ผลการประเมินของพี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงาน
สหกิจศึกษาประกอบการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการประกอบการให้ผ่าน หรือไม่ผ่าน 

IST50 4414    
การบ่มเพาะ
ประกอบการ 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานด้านการประกอบการ
ตามประเภทธุรกิจท่ีสนใจ ณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ในกา รบ่ ม เพ าะความ เป็ นผู้ ป ร ะกอบการ ใน
มหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาหรือ ณ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการใน
มหาวิทยาลัยบางเวลาและสถานประกอบการบาง
เ วลา  ภายใ ต้การ ดูแลของพี่ เ ลี้ ย ง จาก สถาน
ประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา                 ตาม
แผนการเรียนของวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 
โดยก่อนออกปฏิบั ติการบ่มเพาะประกอบการ 
นักศึกษาต้องท าโครงร่างแผนธุรกิจเสนอต่อพี่เลี้ยง
และอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการและผ่านการ
ประเมินจากท้ัง 2 ฝ่าย และเมื่อเสร็จสิ้นการบ่มเพาะ
ประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับ
สมบูรณ์ หรือแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ และ
น า เสนอต่อพี่ เลี้ ยงและอาจารย์ผู้ประสานงาน
ประกอบการ โดยวัดผลจากผลการประเมินของพี่
เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกอบการให้
ผ่านหรือไม่ผ่าน 

ท้ังนี้ นักศึกษาท่ีจะสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาประกอบการ หรือรายวิชาการ
บ่มเพาะประกอบการ ต้องผ่านรายวิชาบังคับและ
วิ ช า เ ลื อ ก ข อ ง ห ลั ก สู ต ร วิ ช า โ ท ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และให้ถือ
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ว่าการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาประกอบการ หรือ
รายวิชาการบ่มเพาะประกอบการ แทนการไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 

ENG32 4904  
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

กา รศึ กษาหั ว ข้ อ โคร ง ง านทา งวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย 
น าเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการ
สอบปากเปล่า 

 
ENG32 3800  
เตรียมโครงงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล การ
ทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน
ด าเนินงาน การเขียนรายงานวิจัย เทคนิคการ
น าเสนอ และการจัดเตรียมข้อเสนอโครงงานด้าน
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้
ท้ังหมดท่ีได้ศึกษาและครอบคลุมในหลายมิติ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นใน
การเตรียมตัว เพื่อให้สามารถการ
ปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ 
สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ENG32 4801  
โครงงานวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาท าโครงงานในหัวข้อด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้ังหมดท่ีได้ศึกษา
และครอบคลุมในหลายมิติ ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงงาน การวัดผลพิจารณาจากคุณภาพของ
โครงงาน ความเข้าใจ  การน าเสนอ และรูปเล่มรายงาน 

ENG20 2010   
การเรียนรู้ โดย
โครงงาน 
สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 1 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาในระดับพื้นฐานให้กับ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือชุมชน 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา 
การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ 
การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์
กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ี
ได้รับมอบหมาย 
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ENG20 3010   
การเรียนรู้โดย 
โครงงาน 
สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 2  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม หน่วยงาน 
องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย 

ENG20 4010   
การเรียนรู้โดย 
โครงงาน 
สหวิทยาการ 
เป็นฐาน 3 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพื่อจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ENG20 2020    
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติ 
เป็นฐาน 1  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาใน ระดับพื้นฐานให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในทุก
กิจกรรมของรายวิชา 

ENG20 3020    
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติเป็น
ฐาน 2 

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่าง
สถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงานส าหรับ
แก้ปัญหาให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร 
สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการ คิดเชิง
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ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  

ENG20 4020     
การเรียนรู้โดย
โครงงาน
นานาชาติเป็น
ฐาน 3  

นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษา
ต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพื่อจัดท าโครงงาน
ส าหรับแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ให้กับ อุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ 
การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบ
ต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิ งออกแบบกับโครงานสหวิทยาการท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุก
กิจกรรมของรายวิชา  

ENG32 4901   
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 

ENG32 4902   
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบั ติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 

ENG32 4903   
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ี
สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานท่ีปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 

ENG32 4904 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอ
โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
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4.  มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
PLO1 สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
PLO2 สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

น ามาใช้แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
PLO3 สามารถสืบค้นข้อมูลและมีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
PLO4 สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
PLO5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในการประกอบวิชาชีพ 
PLO6 สามารถด าเนินโครงงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
PLO7 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
PLO8 รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
PLO9 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 

1. ประธำนหลักสูตร 
ตำรำงแสดงรำยช่ือประธำนหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

 ดร.ฉัตรเพชร ยศพล อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. Environmental 
Engineering, New Jersey 
Institute of Tech 

2533 
 

2537 
 

2549 

   19 ปี 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงท่ี 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental 
Engineering), New Jersey 
Institute of Technology, 
U.S.A. 
 
 

2533 
 

2537 
 

2549 

   19 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

2  ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  
Ph.D.(Environmental 
Management) หลักสูตร
นานาชาติ, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2544 
 

2546 
 
 

2551 

14 ปี 

3 ดร.พัชรินทร์  ราโช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2541 
 

2545 
 

2552 
 

11 ปี 

4 ดร.นิตยา  บุญเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Environmental 
Technology), Cranfield 
University, England 

2540 
 

2544 
 

2555 
 
 

   13 ป ี

5 สนั่น ตั้งสถิตย ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  

2535 
 
 

2538 

   26 ป ี
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3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
ตำรำงแสดงรำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental 
Engineering), New Jersey 
Institute of Technology, 
USA. 

2533 
 

2537 
 

2549 

   19 ปี 

2 ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  
Ph.D.(Environmental 
Management) หลักสูตร
นานาชาติ, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2544 
 

2546 
 
 

2551 
 
 

14 ปี 

3 ดร.พัชรินทร์  ราโช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 

2540 
 

2544 
 

2550 

11 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

4 ดร.นิตยา  บุญเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Environmental 
Technology), Cranfield 
University, England 

2540 
 

2545 
 

2552 

     13 ป ี

5 สนั่น ตั้งสถิตย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  

2535 
 
 

2538 

   26 ป ี

6 ดร. เนตรนภิส ตันเต็มทรพัย์ รองศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย), มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช 
M.S. (Environmental 
Engineering), New Jersey 
Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental 
Engineering), New Jersey 
Institute of Technology, 
USA. 
 
 
 

2536 
 

2559 
 
 

2540 
 
 

2545 

    20 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

7 ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร  รองศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
D.Tech.Sc. (Environmental 
Technology and 
Management), Asian 
Institute of Technology 

2534 
 
 
 

2536 
 
 

2547 

25 ปี 

8 ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental 
Chemistry), Kochi 
University, Japan 
Ph.D. (Environmental 
Technology), Ehime 
University, Japan  

2533 
 

2537 
 

2543 
 
 

2546 

25 ปี 

9 ดร.สุดจิต ครุจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Environmental 
Engineering), Asian Institute of    
Technology   
Ph.D. (Environmental  
Engineering), Illinois Institute 
of Technology, USA. 
 

2535 
 

2537 
 
 

2544 
 

21 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

10 ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล            อาจารย์ สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
M.Eng. (Civil Engineering 
and Architecture), Muroran 
Institute of Technology, 
Japan 
Ph.D. (Civil & Environmental 
Engineering), Muroran 
Institute of Technology, 
Japan 

2527 
 
 
 

2534 
 
 

2537 

   27 ป ี

11 ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Process and 
Environmental 
Engineering), INSA de 
Toulouse, France 

2545 
 

2549 
 

2553 
 

2553 

2 ปี 
 

12 ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ธรณีวิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Docteur de l’Université 
Paris VI (Geosciences 
etRessourcesNaturelles) 
Université Paris VI 

2542 
 

2548 
 

2553 
 

2553 

10 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

13 ฐิตินันท์ ผลสุข 
 
 
 
 

อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
 

2554 

1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  
ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้ช่วยวิชำปฏิบัติกำร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

1.  น.ส.บังอร  อินทร์สูงเนิน วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วยสอนและวิจัย 
สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

2.  น.ส.สินีนาฏ นอกกระโทก วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นักวิทยาศาสตร์               
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3.  นางสาวเพชรา ครบปรัชญา วท.บ. (เคมี),  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

นักวิทยาศาสตร์               
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4.  นายนิคม  พรประสิทธิ์ วทบ. (เกษตรกลวิธาน), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ชลบุรี, 2534 

นักวิทยาศาสตร์ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5.  นายวัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 

6.  นายณัฐภัทร เจริญตั้งประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 

7.  น.ส.กวินทรา คงคา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 

8.  น.ส.อนุสรา แก้วการ วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 

9.  น.ส.พัชรีพร โสระสิงห ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 

10.  น.ส.ลลิตา กมลกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 

11.  น.ส.ปริยาพร สีขุมเหล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 

12.  น.ส.อภิญญา ทองอันตัง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 

13.  นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 

14.  น.ส.พิชามญชุ์  หมั่นกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้สอนปฏิบัติการ 
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5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2564 

ตำรำงท่ี 1: จ ำนวนนักศึกษำระดับ ม.6   

ระดับชั้นปี 
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 2 - 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 3 - - 90 90 90 
ชั้นปีที่ 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 
รวมนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2-4) 270 

 
ตำรำงท่ี 2: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) 
13 270 

อัตราส่วน 270/13 = 1:20.76 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 
6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 

6.1. แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป มหาวิmยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนของคณาจารย์ให้เป็นมาตรฐานระดับสากล โดยมอบหมายให้สถานพัฒนาคณาจารย์น ากรอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร (UK Professional 
Standards Framework: UKPSF) โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า The Higher Education Academy (HEA) 
มาด าเนินการอบรมอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่สนใจ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้ โดยด้านวิชาชีพด้านที่ต้องการพัฒนามีทั้ง
แบบที่ถูกมอบหมายจากสาขาวิชาฯ หรือเป็นไปตามความต้องการของอาจารย์แต่ละท่าน 
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แผนกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุ งหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนดและได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมี พ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากลทีท่ันสมัย 

- ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานการประเมินหลักสูตร 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ  
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 
 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการหน่วยงาน
ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจ ในการ ใช้ บั ณฑิ ตของ
ผู้ประกอบการ  

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
การสอน และบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน การ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ทุกด้าน  

- พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้ านทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ  

- ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 

- จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะของ
อาจารย์ 

- จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์  

- ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้  
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6.2. แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 
 กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากคุณวุฒิ
การศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น) ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทาง
วิชาการและความสามารถด้านการสอน โดยเบื้องต้นทางหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาฯ จะร่วมกันก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการประเมินความสามารถด้านการสอนและ
คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ จากสาขาวิชาฯ ก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่อมหาวิทยาลัยเป็น     
ผู้พิจารณาในล าดับถัดไป โดยจะมีการทดลองปฏิบัติงานและต้องเข้ารับการประเมินศักยภาพภายใน
เวลา 6 เดือนจากคณะกรรมการประเมินศักยภาพด้านการสอนและด้านวิชาการของพนักงานสาย
วิชาการ ภายใต้การก ากับของสถานพัฒนาคณาจารย์ที่เป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรมและมีระบบ
สนับสนุน เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้เป็นอาจารย์ที่มีสมรรถนะทั้งด้านการสอนและการวิจัย มีการจัด
อบรมอาจารย์ใหม่ การจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการให้ค าปรึกษา
ด้านการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระดับกำรศึกษำ 
หลักสูตร / สำขำวิชำ 

2564 2565 2566 2567 2568 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

- 2 1 1 - 

 
6.3. แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ 2564 2565 2566 2567 2568 
- - - - - - 

 
6.4. แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ระดับต ำแหน่ง 2564 2565 2566 2567 2568 
ศาสตราจารย์ - - - 1 1 
รองศาสตราจารย์ - 1 1 2 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 1 1 1 1 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 

ฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเชิง
เส้นและแบบหมุน โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนตัม
เชิงมุม พลังงานกล ทฤษฎีบท งานพลังงาน ความ
ยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก       
การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่
ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความ
ร้อน และอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส   

SCI05 1001  
ฟิสิกส์ 1  
 

4(4-0-8) หน่วยกิต 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความ
ต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวน า วงจรไฟฟ้า 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ คลื่นแสง ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 
 

SCI05 1002  
ฟิสิกส์ 2 

4(4-0-8) หน่วยกิต 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุน
ทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1 และเพ่ือประสบการณ์ด้าน
การทดลอง จะต้องท าการทดลองทางด้ าน
กลศาสตร์ คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 
 

SCI05 1191 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  

1(0-3-0) หน่วยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 
0 ชั่วโมง 

เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 แต่ทดลอง
ในเรื่อง แสง อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏการณ์โฟโต 
อิเล็กตริก และกัมมันตภาพรังสี     
 
 

SCI05 1192  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 

1(0-3-0) หน่วยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
0 ชั่วโมง 

เคมี ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของ
อะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุล
เ ค มี  ส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป ข อ ง ก ร ด แ ล ะ เ บ ส  แ ล ะ
จลนพลศาสตร์เคมี 

 

SCI02 1111  
เคมีพ้ืนฐาน 1 

4(4-0-8) หน่วยกิต 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึง
เทคนิคพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี และการ
ท าปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ สมบัติของแก๊ส 
สมบัติของของเหลว แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี 
การไทเทรตกรด–เบส จลนศาสตร์ เคมี และ
ปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ 

SCI02 1112  
ปฏิบัติการเคมี
พ้ืนฐาน1 

1(0-3-0) หน่วยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
0 ชั่วโมง 

แคลคูลัส ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจ ากัดเขต และ 
ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
 
 

SCI03 1001   
แคลคูลัส 1 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
ล าดับและอนุกรม พหุนามเทย์เลอร์และอนุกรม
เทย์เลอร์ เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่า  
เวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย และ
การประยุกต์ 

SCI03 1002   
แคลคูลัส 2 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว 
ปริพันธ์ในพิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัด
ทรงกลม สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าตั้ง
ต้น วิธีการอนุกรมก าลัง การประยุกต์สมการเชิง
อนุพันธ์ 

SCI03 1005  
แคลคูลัส 3 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 

การเขียนแบบ
วิศวกรรม 

การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตพรรณนา การ
อ่านและเขียนภาพฉายตั้งฉายและภาพฉายสามมิติ 
มาตรฐาน การก าหนดมิติและความเผื่อในงาน
เขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น ภาพตัด ภาพช่วย 
การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า แบบรายละเอียด
และแบบภาพประกอบ 

ENG25 1010  
การเขียนแบบ
วิศวกรรม 1 

2(1-3-5) 
บรรยาย 1 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
5 ชั่วโมง 

     ความสัมพันธ์ ของแบบจ าลองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และต าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลก และ
การน าเสนอแผนที่ แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ การแปล
ปัญหาเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้า
ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และ การใช้ระบบ

ENG32 3307  
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการ
ท าแบบส าหรับ

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

สนเทศภูมิ ศาสตร์ ในการแก้ปัญหางานด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมกรณี ศึ กษารวมถึ ง งานด้ านการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง สัญลักษณ์แบบในงาน
ก่อสร้าง การอ่านแบบในงานก่อสร้าง โปรแกรมที่ใช้
ในงานท าแบบก่อสร้าง การส ารวจในการก่อสร้าง 
เกี่ยวกับระบบด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
การฝึกปฏิบัติเขียนแบบระบบงานสุขาภิบาล  การฝึก
ปฏิบัติเขียนแบบระบบควบคุมมลพิษ 

วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

 

สถิตยศาสตร์ ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล 
การวิเคราะห์โครงสร้าง แรงภายใน ความเสียด
ทาน จุดศูนย์กลางน้ าหนักและจุดศูนย์กลางพ้ืนที่ 
หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ  
 

ENG30 2001  
สถิตยศาสตร์
วิศวกรรม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

การเขียน
โปรแกรมพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

หลักการของระบบและส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย การก าหนดตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม 
การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 

ENG23 1001  
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 

2(1-3-5) 
บรรยาย 1 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
5 ชั่วโมง 
 
 

สมดุลมวลสาร
และการถ่ายโอน
มวลสาร 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่าง ๆ 
ของระบบผลิตน้ าประปาและบ าบัดน้ า เสีย 
แบบจ า ลองการ ไหล  ปฏิ บั ติ ก า รหน่ ว ยขั้ น
เตรียมการ การปรับสมดุล โคแอกกูเลชันและ
ฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอน การท าให้ลอย การ
กรอง  กา รดู ดซั บ  กา รแลก เปลี่ ยน ไอออน 
กระบวนการเมมเบรน การผสมและการถ่ายเท
ออกซิเจน การจัดการตะกอนของแข็ง สมดุลมวล 
จลนพลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงหน่วยทาง
วิศวกรรม 

ENG32 2204   
ปฏิบัติการหน่วย
สิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบการจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพ้ืนฐานของหน่วย
กระบวนการในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวล
สาร การถ่ายเทมวลสาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยา
เคมี การออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบ

ENG32 3311  
การออกแบบและ
ควบคุมระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

บ าบัดน้ าเสียซึ่งได้แก่กระบวนการทางชีวภาพ 
กระบวนการทางเคมี  และกระบวนการทาง
กายภาพ การออกแบบหน่วยสนับสนุนอ่ืน ๆ การ
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
แผนการจัดการระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
 

จลนพลศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่าง ๆ ของ
ระบบผลิตน้ าประปาและบ าบัดน้ าเสีย แบบจ าลอง
การไหล ปฏิบัติการหน่วยขั้นเตรียมการ การปรับ
สมดุล โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคู เลชัน การ
ตกตะกอน การท าให้ลอย การกรอง การดูดซับ 
การแลกเปลี่ยนไอออน กระบวนการเมมเบรน การ
ผสมและการถ่ายเทออกซิเจน การจัดการตะกอน
ของแข็ง สมดุลมวล จลนพลศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยทางวิศวกรรม 

ENG32 2204   
ปฏิบัติการหน่วย
สิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบการจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพ้ืนฐานของหน่วย
กระบวนการในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร 
การถ่ายเทมวลสาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่ง
ได้แก่กระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี 
และกระบวนการทางกายภาพ การออกแบบหน่วย
สนับสนุนอื่น ๆ การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ า
เสีย การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา แผนการจัดการระบบจัดการน้ าเสีย การ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ENG32 3311  
การออกแบบและ
ควบคุมระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
 
 

สมดุลเคมี หลักท่ัวไปในการพิจารณาลักษณะทางเคมีและ
ทางกายภาพของน้ า สมดุลของปฏิกิริยาเคมี วิธี
วิเคราะห์ และการน าข้อมูลไปใช้ในภาคปฏิบัติทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่าง 
ๆ การวิ เคราะห์ตัวอย่าง การแปลผลของการ
วิเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ในการบ าบัดน้ าให้สะอาด การ
ท าให้เป็นกลาง การตกตะกอนผลึก โคแอกกูเลชัน 
การแก้ความกระด้างของน้ า การแลกเปลี่ยนไอออน 
การกัดกร่อน การดูดซับ การเติมคลอรีน  

ENG32 2101  
เคมีสิ่งแวดล้อม 1 

3(3-0-6)  
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เนื้อหาเคมีของน้ าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตประปา 
เคมีเชิงปริมาณ ลักษณะทางกายภาพและเคมีของ
น้ าประปาและน้ าดิบ หลักปฏิบัติส าหรับวิเคราะห์น้ า  
วิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การแปลผลวิเคราะห์
เ พ่ือใช้ ในงานด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม โดย
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ พีเอช ค่าความขุ่น สี สภาพ
กรด สภาพด่าง ความกระด้าง สารอนินทรีย์ในน้ า 
คลอรีนตกค้าง  

ENG32 2102  
ปฏิบัติการเคมี
สิ่งแวดล้อม 1 

1(0-3-3) 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
3 ชั่วโมง 
 

หลักทั่วไปในการพิจารณาลักษณะสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของน้ าเสีย วิธีการวิเคราะห์และการ
ใช้ข้อมูลในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บ
และการรักษาตัวอย่าง การหาปริมาณของแข็ง 
ออกซิ เจนละลายน้ า บี โอดี  ซี โอดี  ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส น้ ามันและไขมัน และกรดอินทรีย์ระเหย 
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สมดุลของปฏิกิริยาเคมี 

ENG32 2103  
เคมีสิ่งแวดล้อม 2 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย เพ่ือหา
พารามิเตอร์ทางกายภาพและเคมีของน้ าเสีย เพ่ือ
น าข้อมูลไปใช้ ในงานวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม 
โดยเฉพาะการบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ต่อไปนี้ คือ ของแข็ง ออกซิเจนละลายใน
น้ า  บี โอดี  ซี โอดี  น้ ามันและไขมัน ที เค เ อ็น 
แอมโมเนียม ไนเตรท และฟอสฟอรัส  

ENG32 2104  
ปฏิบัติการเคมี
สิ่งแวดล้อม 2 

1(0-3-3) 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
3 ชั่วโมง 

 ชีววิทยาพ้ืนฐาน การศึกษาโครงสร้างของเซลล์ หลักการของ
แบคทีเรียวิทยา การเก็บตัวอย่างและการตรวจ
วิเคราะห์น้ ากับน้ าเสียทางแบคทีเรีย ปฏิกิริยา
เอนไซม์ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกับ การย่ อยสลายขอ ง
สารอินทรีย์ การย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์
ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ แนวความคิดหลัก
เกี่ยวกับพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลผลิตทาง
ชีวภาพและปัจจัยจ ากัด แนวความคิดพ้ืนฐานของ
นิเวศวิทยา พลศาสตร์ของประชากรจุลินทรีย์ใน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
 
 

ENG32 2105  
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

หลักการการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางชีววิทยา 
เช่น กล้องจุลทรรศน์  เทคนิคการศึกษาโครงสร้าง
ของเซลล์สิ่ งมีชีวิต การเพาะเลี้ ยงจุลิ นทรีย์  
หลักการ การตรวจวิเคราะห์น้ าทางชีววิทยา การ
ตรวจวัดค่า  จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดจากจานเพาะ
เชื้อ การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพี
เอ็น วิธีเยื่อกรอง การตรวจวัดอัตราเร็วการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในการวัดบีโอดี(k) การศึกษา
ชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบบ าบัดน้ าเสีย การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศน้ า การวัดอัตราผลผลิตทางชีวภาพ 

ENG32 2106  
ปฏิบัติการชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

1(0-3-3) 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
3 ชั่วโมง 

ความดัน 
ชลศาสตร์ 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต พลศาสตร์
และจลนศาสตร์ของไหล สมการพลังงานและ
สมการเบอร์นูลลี่ในการไหล โมเมนตัมและแรง
พลศาสตร์ในของไหลเคลื่อนที่ การไหลในท่อของ
ของไหล การไหลในทางน้ าเปิด แรงดันชลศาสตร์ 
การวัดการไหล อุทกวิทยาเบื้องต้น น้ าท่า ความ
น่าจะเป็นและความเสี่ยงในการออกแบบทางอุทก 
เครื่องสูบน้ า 

ENG32 2203  
กลศาสตร์ของไหล
ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

 

การส ารวจ
เบื้องต้น 

ความสัมพันธ์ของแบบจ าลองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และต าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลก และ
การน าเสนอแผนที่ แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ การแปล
ปัญหาเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้า
ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และ การใช้ระบบ
สนเทศภูมิ ศาสตร์ ในการแก้ปัญหางานด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมกรณีศึ กษารวมถึ ง งานด้ านการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง สัญลักษณ์แบบใน
งานก่อสร้าง การอ่านแบบในงานก่อสร้าง โปรแกรม
ที่ ใช้ ในงานท าแบบก่อสร้าง การส ารวจในการ
ก่อสร้าง เกี่ยวกับระบบด้านการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม การฝึกปฏิบัติเขียนแบบระบบงาน
สุขาภิบาล  การฝึกปฏิบัติเขียนแบบระบบควบคุม
มลพิษ 

 

ENG32 3307  
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการ
ท าแบบส าหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การแปลงหน่วย
ทางวิศวกรรม 

ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้
ศึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
บทบาทหน้าที่ของวิศวกรสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ งานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ้ืนฐานการค านวณที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การแปลง
หน่วยในงานวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมเขียนและ
น าเสนอรายงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การคิด
อย่ า งมี วิ จ า รณญาณ ระบบด้ านวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม ซอฟท์แวร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์พื้นฐานใน
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENG32 2202   
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

1(0-3-3) 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
3 ชั่วโมง 
 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่าง ๆ 
ของระบบผลิ ตน้ าประปาและบ าบั ดน้ า เสี ย 
แบบจ าลองการไหล ปฏิบัติการหน่วยขั้นเตรียมการ 
การปรับสมดุล โคแอกกูเลชันและฟล๊อกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การท าให้ลอย การกรอง การดูดซับ การ
แลกเปลี่ยนไอออน กระบวนการเมมเบรน การผสม
และการถ่ายเทออกซิเจน การจัดการตะกอนของแข็ง 
สมดุลมวล จลนพลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
หน่วยทางวิศวกรรม 

 

ENG32 2204   
ปฏิบัติการหน่วย
สิ่งแวดล้อม 
 
 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
พารามิเตอร์
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มลภาวะกับผลกระทบต่อ
สุขอนามัย การรวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย 
การสุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษทาง
อากาศและเสียง แหล่งน้ าและการผลิตน้ าประปา
ส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท การ
รวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย  

ENG32 2201   
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
 
 

หน่วยปฏิบัติการ
ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการหน่วยต่าง ๆ 
ของระบบผลิตน้ าประปาและบ าบัดน้ า เสีย 
แบบจ า ลองการ ไหล  ปฏิ บั ติ ก า รหน่ ว ยขั้ น
เตรียมการ การปรับสมดุล โคแอกกูเลชันและ
ฟล๊อกคูเลชัน การตกตะกอน การท าให้ลอย การ

ENG32 2204   
ปฏิบัติการหน่วย
สิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
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เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กรอง  กา รดู ดซั บ  กา รแลก เปลี่ ยน ไอออน 
กระบวนการเมมเบรน การผสมและการถ่ายเท
ออกซิเจน การจัดการตะกอนของแข็ง สมดุลมวล 
จลนพลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงหน่วยทาง
วิศวกรรม 

 

หน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปนี้ คือ โคแอกกูเลชันและฟลอกคูเลชัน การ
ตกตะกอน การกรอง การดูดซับ การแลกเปลี่ยน
ไอออน การย่อยสลายแบบไร้อากาศ การบ าบัดน้ า
เสียด้วยระบบเอเอส และการเก็บตัวอย่างอากาศ
จากปล่อง 

ENG32 3308   
ปฏิบัติการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 1 

1(0-3-3) 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
3 ชั่วโมง 
 

หน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมหัวข้อ
ต่อไปนี้ คือ การเก็บตัวอย่างอากาศและเสียงใน
บรรยากาศ  การวิเคราะห์และแปรสภาพมูลฝอย 
การศึกษาการท างานของจุลินทรีย์ การบ าบัดทาง
กายภาพ-เคมี การวัดอัตราไหล และการใช้งาน
แบบจ าลองด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENG32 3309   
ปฏิบัติการ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 2 

1(0-3-3) 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
3 ชั่วโมง 

การควบคุมและ
ออกแบบระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ าเสีย การ
จ าแนกลักษณะสมบัติของน้ า เสีย  ระบบท่อ
รวบรวมน้ าเสีย การสูบระบายน้ าเสีย หน่วย
กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ หน่วยบ าบัดทาง
กายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และการก าจัด
ตะกอน และระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้งานกันทั่วไป
ในประเทศ เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับที่ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ เป็นต้น 

ENG32 3302   
วิศวกรรมน้ าเสีย 
 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบการจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพ้ืนฐานของหน่วย
กระบวนการในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวล
สาร การถ่ายเทมวลสาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยา
เคมี การออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบ
บ าบัดน้ าเสียซึ่งได้แก่กระบวนการทางชีวภาพ 
กระบวนการทางเคมี  และกระบวนการทาง
กายภาพ การออกแบบหน่วยสนับสนุนอ่ืน ๆ การ
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย การประมาณ

ENG32 3311  
การออกแบบและ
ควบคุมระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 



96 
 

องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
แผนการจัดการระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

กระบวนการต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมและ
ลักษณะของน้ าเสีย กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม การ
น ากลับและใช้ประโยชน์ใหม่ กระบวนการหน่วย
บ าบัด การด าเนินงานและค่าใช้จ่าย การควบคุมและ
ออกแบบ แนวทางการบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม 
(เช่น การลดของเสียที่แหล่งก าเนิดให้เหลือน้อยที่สุด 
(Waste Minimization: WM), เทคโนโลยีสะอาด 
(Cleaner Technology:  CT) , การประเมิ นการ
จัดการน้ าเสีย (Wastewater Audit: WA) เป็นต้น 
การแก้ไขปัญหาในการควบคุมระบบบัดน้ าเสีย 
โครงการศึกษาที่มอบหมายในชั้นเรียน  

ENG32 4313  
การจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

การควบคุมและ
ออกแบบระบบ
ผลิตและแจกจ่าย
น้ าประปา 

แหล่ งน้ าดิบ เ พ่ือการประปา หลัก เกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของน้ า ความต้องการน้ าใช้ 
การออกแบบก าลังการผลิต การเลือกหน่วยบ าบัด
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ า การสร้างตะกอน การรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การดูดซับ การ
ตกตะกอนผลึกทางเคมี การแลกเปลี่ยนและการ
ก าจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การป้องกันและก าจัด
สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค ระบบแจกจ่าย
น้ าประปา กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 3301   
วิศวกรรมการ
ประปา 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุมระบบ
น้ าประปา การออกแบบระบบล าเลียงน้ าดิบ ระบบ
แจกจ่ายน้ าประปา ระบบน้ าใช้อุตสาหกรรม  การ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
การจัดท าแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบ  ของเสีย
จากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า แผนการจัดการ
ระบบประปา การควบคุมระบบประปา  

ENG32 3310   
การออกแบบและ
ควบคุมระบบผลิต
และแจกจ่าย
น้ าประปา 

3(3-0-6)  
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 

การควบคุมและ
ออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะ
ทางอากาศ 

ประเภทและแหล่ งก าเนิดของมลพิษอากาศ 
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาท่ี
เกี่ยวกับมลพิษอากาศและการกระจายของมลพิษ 
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ หลักการควบคุมมลพิษ
อากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส หลักการออกแบบระบบ

ENG32 3304   
วิศวกรรมมลพิษ
อากาศ 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ควบคุมมลพิษอากาศ การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
อากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ กฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดการของเสีย
และของเสีย
อันตราย 

การวิ เคราะห์แหล่งก า เนิด องค์ประกอบ 
ปริมาณ และลักษณะของขยะมูลฝอย กฎหมาย
และกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง ผลของขยะต่อ
สิ่งแวดล้อม การเกิดมูลฝอย การจัดการขยะที่
แหล่งก าเนิด การเก็บขนขยะ การขนถ่ายและ
ขนส่งขยะ การแยกขยะและการแปรสภาพขยะ
ทางกายภาพ การแปรสภาพขยะทางเคมี (การเผา
ไหม้) การแปรสภาพขยะทางชีวภาพ (การหมักปุ๋ย) 
การก าจัดขยะโดยการฝังกลบแบบสุขาภิบาล การ
ลดปริมาณขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
ระบบการจัดการขยะ หลักการจัดการขยะมูลฝอย
ตามแนวทางการลดของเสียที่แหล่งก าเนิดให้เหลือ
น้ อยที่ สุ ด  (Waste Minimization:  WM)  และ
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT) 

ENG32 3303   
วิศวกรรมมูลฝอย 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย 
กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและ
การขนส่ง กระบวนการบ าบัด การเผา การปรับ
เสถียร และการหล่อก้อน การก าจัดบนดิน และ
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน 

ENG32 3312   
การจัดการของเสีย
อันตราย 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 
8 ชั่วโมง 

หน่วย
กระบวนการทาง
ชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ออกแบบและควบคุม
ระบบการจัดการน้ าเสีย ทฤษฎีพื้นฐานของหน่วย
กระบวนการในการบ าบัดน้ าเสีย เช่น สมดุลมวลสาร 
การถ่ายเทมวลสาร จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี การ
ออกแบบหน่วยกระบวนการในระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่ง
ได้แก่กระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางเคมี 
และกระบวนการทางกายภาพ การออกแบบหน่วย
สนับสนุนอื่น ๆ การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าด าเนินการและ
บ ารุงรักษา แผนการจัดการระบบจัดการน้ าเสีย การ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
 

ENG32 3311  
การออกแบบและ
ควบคุมระบบการ
จัดการน้ าเสีย 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 



98 
 

องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กระบวนการต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมและ
ลักษณะของน้ าเสีย กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม การ
น ากลับและใช้ประโยชน์ใหม่ กระบวนการหน่วย
บ าบัด การด าเนินงานและค่าใช้จ่าย การควบคุม
และออกแบบ  แนวทางการบ าบั ดน้ า เ สี ย
อุตสาหกรรม (เช่น การลดของเสียที่แหล่งก าเนิด
ให้เหลือน้อยที่สุด (Waste Minimization: WM), 
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT), 
การประเมินการจัดการน้ าเสีย (Wastewater 
Audit:  WA)  เป็นต้น การแก้ไขปัญหาในการ
ควบคุมระบบบัดน้ า เสี ย  โครงการศึ กษาที่
มอบหมายในชั้นเรียน  

ENG32 4313  
การจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

การควบคุมมล
ภาะทางเสียง 

นิยามและสมบัติทางกายภาพของคลื่นเสียง
และความสั่นสะเทือน แหล่งก าเนิดเสียงรบกวน
และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย แนวคิดและ
หลักการควบคุมเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน 
ประเภทของวัสดุดูดกั้นเสียงและการเลือกใช้งาน 
เครื่องมือวัดเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดและประเมินผลเสียงรบกวน การ
ควบคุมเสียงรบกวนในอาคารประเภทต่าง ๆ และ
กรณีศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน  

ENG32 3305  
การควบคุม
มลภาวะทางเสียง
และความ
สั่นสะเทือน 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
 

การออกแบบระบบ
สุขาภิบาลในอาคาร 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล
ภายในอาคาร กฎหมายและข้อบังคับ ระบบท่อที่
ส าคัญภายในอาคารได้ เช่น ระบบท่อน้ าร้อน 
ระบบท่อน้ าเย็น (น้ าประปา) ระบบรวบรวมและ
บ าบัดของเสีย ระบบระบายสิ่งปฏิกูล ระบบท่อ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบท่อ
ระบายน้ าฝน รวมทั้งระบบการระบายน้ าภายใน
บริเวณพ้ืนที่ตั้งอาคาร การบ าบัดน้ าเสียและการ
จัดการขยะมูลฝอยอาคาร โครงการศึกษาที่
มอบหมายในชั้นเรียน 

 
 

ENG32 3306   
สุขาภิบาลภายใน
อาคาร                                                                   

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 



99 
 

องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

การประยุ กต์ ใ ช้ การประ เมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวางแผนและการ
จัดการโครงการพัฒนา กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ 
และวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ 
การจัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดรูปแบบของรายงาน 
แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ กรณีศึกษา
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส าหรับการ
พัฒนาโครงการ 

ENG32 4315  
การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

เครื่องมือส าหรับ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

แนะน าขอบเขตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม กฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มลภาวะกับผลกระทบต่อ
สุขอนามัย การรวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย 
การสุขาภิบาลภายในอาคาร การจัดการมลพิษทาง
อากาศและเสียง แหล่งน้ าและการผลิตน้ าประปา
ส าหรับชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท การ
รวบรวมและการบ าบัดน้ าเสีย  

ENG32 2201   
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
 
 

ความสัมพันธ์ของแบบจ าลองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และต าแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลก และ
การน าเสนอแผนที่ แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ การแปล
ปัญหาเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้า
ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และ การใช้ระบบ
สนเทศภูมิศาสตร์ ในการแก้ปัญหางานด้ าน
สิ่ งแวดล้อมกรณีศึกษารวมถึ ง งานด้ านการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง สัญลักษณ์แบบ
ในงานก่อสร้าง การอ่านแบบในงานก่อสร้าง 
โปรแกรมท่ีใช้ในงานท าแบบก่อสร้าง การส ารวจใน
การก่อสร้าง เกี่ยวกับระบบด้านการจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม การฝึกปฏิบัติเขียนแบบระบบงาน
สุขาภิบาล  การฝึกปฏิบัติเขียนแบบระบบควบคุม
มลพิษ 

ENG32 3307  
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการ
ท าแบบส าหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมง 
 



100 
 

องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การจัดการความ
ปลอดภัย 

     แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) 
กฎหมาย และมาตรฐาน ความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ด้านกายภาพ 
ชีวภาพ  ด้านเคมี การยศาสตร์ วิธีการตรวจประเมิน
ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ออกแบบงาน
และสถานที่ท างานให้เหมาะกับลักษณะงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ENG32 4314  
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาชีว 
อนามัยและความ
ปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 

การจัดการความ
ปลอดภัย
สาธารณสุขพ้ืนฐาน 

หลักการทางด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สาธารณสุขมูลฐาน สภาพแวดล้อมของชุมชนและ
อาชีวอนามัย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การ
ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการป้องกัน
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
แนวปฏิบัติในสภาวะฉุกเฉิน  

ENG32 2205   
วิศวกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

แหล่ งน้ าดิบ เ พ่ือการประปา หลัก เกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของน้ า ความต้องการน้ าใช้ 
การออกแบบก าลังการผลิต การเลือกหน่วยบ าบัด
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ า การสร้างตะกอน การรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การดูดซับ การ
ตกตะกอนผลึกทางเคมี การแลกเปลี่ยนและการ
ก าจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การป้องกันและก าจัด
สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค ระบบแจกจ่าย
น้ าประปา กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 3301   
วิศวกรรมการ
ประปา 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ าเสีย การ
จ าแนกลักษณะสมบัติของน้ า เสีย  ระบบท่อ
รวบรวมน้ าเสีย การสูบระบายน้ าเสีย หน่วย
กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ หน่วยบ าบัดทาง
กายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และการก าจัด
ตะกอน และระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้งานกันทั่วไป
ในประเทศ เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับที่ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ เป็นต้น 

 
 

ENG32 3302   
วิศวกรรมน้ าเสีย 
 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ประเภทและแหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ 
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา
ที่เกี่ยวกับมลพิษอากาศและการกระจายของมลพิษ 
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ หลักการควบคุมมลพิษ
อากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส หลักการออกแบบ
ระบบควบคุมมลพิษอากาศ การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างอากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ 
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ENG32 3304   
วิศวกรรมมลพิษ
อากาศ 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

นิยามและสมบัติทางกายภาพของคลื่นเสียง
และความสั่นสะเทือน แหล่งก าเนิดเสียงรบกวน
และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย แนวคิดและ
หลักการควบคุมเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน 
ประเภทของวัสดุดูดกั้นเสียงและการเลือกใช้งาน 
เครื่องมือวัดเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดและประเมินผลเสียงรบกวน การ
ควบคุมเสียงรบกวนในอาคารประเภทต่าง ๆ และ
กรณีศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน   

ENG32 3305  
การควบคุม
มลภาวะทางเสียง
และความ
สั่นสะเทือน 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
 

การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดการโครงการ
พัฒนา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และวิธีการในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม 
และผลกระทบทางสุขภาพ การจัดขอบเขตของงาน 
การกลั่นกรองข้อมูล การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
จัดรูปแบบของรายงาน แบบจ าลองในการท านาย
ผลกระทบ กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาโครงการ 

ENG32 4315  
การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

แหล่งน้ าดิบเพ่ือการประปา หลักเกณฑ์คุณภาพ
และมาตรฐานของน้ า ความต้องการน้ าใช้ การ
ออกแบบก าลังการผลิต การเลือกหน่วยบ าบัดเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า การสร้างตะกอน การรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การดูดซับ การ
ตกตะกอนผลึกทางเคมี การแลกเปลี่ยนและการ
ก าจัดไอออน การฆ่าเชื้อโรค การป้องกันและก าจัด

ENG32 3301   
วิศวกรรมการ
ประปา 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค ระบบแจกจ่าย
น้ าประปา กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ าเสีย การจ าแนก
ลักษณะสมบัติของน้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย 
การสูบระบายน้ าเสีย หน่วยกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 
ได้แก่ หน่วยบ าบัดทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ 
และการก าจัดตะกอน และระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้งาน
กันทั่วไปในประเทศ เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติด
กับที่ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ เป็นต้น 

ENG32 3302   
วิศวกรรมน้ าเสีย 
 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

การวิเคราะห์แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ 
และลักษณะของขยะมู ลฝอย กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลของขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
การเกิดมูลฝอย การจัดการขยะที่แหล่งก าเนิด การ
เก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การแยกขยะ
และการแปรสภาพขยะทางกายภาพ การแปรสภาพ
ขยะทางเคมี (การเผาไหม้) การแปรสภาพขยะทาง
ชีวภาพ (การหมักปุ๋ย) การก าจัดขยะโดยการฝังกลบ
แบบสุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ ระบบการจัดการขยะ หลักการ
จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางการลดของเสียที่
แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ใ ห้ เ ห ลื อ น้ อ ย ที่ สุ ด  ( Waste 
Minimization:  WM)  และ เทคโน โลยี ส ะอ าด 
(Cleaner Technology: CT) 

ENG32 3303   
วิศวกรรมมูลฝอย 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

ประเภทและแหล่งก าเนิดของมลพิษอากาศ 
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาท่ี
เกี่ยวกับมลพิษอากาศและการกระจายของมลพิษ 
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ หลักการควบคุมมลพิษ
อากาศประเภทอนุภาคและแก๊ส หลักการออกแบบ
ระบบควบคุมมลพิษอากาศ การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่ างอากาศ มลพิษอากาศจากยานพาหนะ 
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ENG32 3304   
วิศวกรรมมลพิษ
อากาศ 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

นิยามและสมบัติทางกายภาพของคลื่นเสียงและ
ความสั่นสะเทือน แหล่งก าเนิดเสียงรบกวนและ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย แนวคิดและหลักการ
ควบคุมเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ประเภทของ
วัสดุดูดกั้นเสียงและการเลือกใช้งาน เครื่องมือวัดเสียง

ENG32 3305  
การควบคุม
มลภาวะทางเสียง
และความ
สั่นสะเทือน 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

รบกวนและความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและ
ประเมินผลเสียงรบกวน การควบคุมเสียงรบกวนใน
อาคารประเภทต่าง ๆ และกรณีศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน   

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล
ภายในอาคาร กฎหมายและข้อบังคับ ระบบท่อที่
ส าคัญภายในอาคารได้ เช่น ระบบท่อน้ าร้อน 
ระบบท่อน้ าเย็น (น้ าประปา) ระบบรวบรวมและ
บ าบัดของเสีย ระบบระบายสิ่งปฏิกูล ระบบท่อ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบท่อ
ระบายน้ าฝน รวมทั้งระบบการระบายน้ าภายใน
บริเวณพ้ืนที่ตั้งอาคาร การบ าบัดน้ าเสียและการ
จัดการขยะมูลฝอยอาคาร โครงการศึกษาที่
มอบหมายในชั้นเรียน 

ENG32 3306   
สุขาภิบาลภายใน
อาคาร                                                                   

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย 
กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและ
การขนส่ง กระบวนการบ าบัด การเผา การปรับ
เสถียร และการหล่อก้อน การก าจัดบนดิน และ
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน 

ENG32 3312   
การจัดการของเสีย
อันตราย 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

กระบวนการต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมและ
ลักษณะของน้ าเสีย กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม การ
น ากลับและใช้ประโยชน์ใหม่ กระบวนการหน่วย
บ าบัด การด าเนินงานและค่าใช้จ่าย การควบคุม
และออกแบบ  แนวทา งก า รบ า บั ดน้ า เ สี ย
อุตสาหกรรม (เช่น การลดของเสียที่แหล่งก าเนิด
ให้เหลือน้อยที่สุด (Waste Minimization: WM), 
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology: CT), 
การประเมินการจัดการน้ าเสีย (Wastewater 
Audit:  WA)  เป็นต้น การแก้ไขปัญหาในการ
ควบคุมระบบบั ดน้ า เ สี ย  โครงการศึ กษาที่
มอบหมายในชั้นเรียน  

 
 

ENG32 4313  
การจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
(EHS) กฎหมาย และมาตรฐาน ความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 
ด้านกายภาพ ชีวภาพ  ด้านเคมี การยศาสตร์ 
วิธีการตรวจประเมินความปลอดภัยในสถานที่
ปฏิบัติงาน ออกแบบงานและสถานที่ท างานให้
เหมาะกับลักษณะงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ENG32 4314  
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
6 ชั่วโมง 

การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการจัดการ
โครงการพัฒนา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ ขั้นตอน หลักการ และ
วิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ 
การจัดขอบเขตของงาน การกลั่นกรองข้อมูล 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดรูปแบบของรายงาน 
แบบจ าลองในการท านายผลกระทบ กรณีศึกษา
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส าหรับการ
พัฒนาโครงการ 

ENG32 4315  
การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

การฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ปนเปื้อน 

ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย 
กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและ
การขนส่ง กระบวนการบ าบัด การเผา การปรับ
เสถียร และการหล่อก้อน การก าจัดบนดิน และ
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน 

ENG32 3312   
การจัดการของเสีย
อันตราย 

4(4-0-8) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง  
8 ชั่วโมง 

 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 ถึง 2568 

 
 
 
 
 
 



105 
 

2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 ถึง 2568 

 
สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 

 
รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
ฟิสิกส์ 

SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1  1.  รศ.ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ 
วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Sc. (Physics), U. of Toronto, Canada 
Ph.D. (Physics), U. of Toronto, Canada 
ประสบการณ์สอน  17  ปี 
 

2.  ผศ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ 
 วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.มหิดล 
 ปร.ด. (ฟิสิกส์), ม.เทคโนโลยสีุรนารี 
 ประสบการณ์สอน  14  ปี 
 

3.  ผศ.ดร.เพ่ิมวัย ชัยนะกุล 
 M.Sc. (Physics), University of Bristol, U.K. 
 Ph.D (Physics), University of Bristol, U.K. 
 ประสบการณ์สอน  2  ปี 

 
4.  ผศ.ดร.วิทวสั แสนรังค์ 

วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.ขอนแก่น 
Ph.D. (Physics), U. of Wisconsin Madison, USA. 
ประสบการณ์สอน  6  ปี 
 

5.  ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ 
วท.ด. (ฟิสิกส์), ม.เทคโนโลยีสรุนารี 
วท.ม. (ฟิสิกส์), ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์สอน  9  ปี 
 

6.  อ.ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษ 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.เชียงใหม่  
วท.ม (ฟิสิกส์) ม.เชียงใหม่  
Ph.D. in Physics, University of Twente,  
The Netherlands 
ประสบการณ์สอน  1  ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 (ต่อ) 7.  อ.ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์ 
วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Applied Physics), Graduate 
University for Advanced Studies, Japan 
ประสบการณ์สอน 6  ปี 

8.  อ.ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว 
วท.บ. (ฟิสิกส์), ม.ขอนแก่น 
วท.ด. (ฟิสิกส์), ม.เทคโนโลยีสรุนารี 
ประสบการณ์สอน  3  ปี 
 

SCI05 1002  ฟิสิกส์ 2  1.  รศ. ดร.สิรโิชค จึงถาวรรณ 
วท.บ.(ฟิสิกส์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ด. (ฟิสิกส์), ม.เทคโนโลยีสรุนารี 
ประสบการณ์สอน  13  ปี 

2.  ผศ. ดร.ถิรวุฒ ิวรกิจพูนผล 
วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Master in Astronomy & Astrophysics, 
Université Pierre et Marie Curie, Paris, France 
Doctor at in Astronomy & Astrophysics, 
Université Pierre et Marie Curie, Paris, France 
ประสบการณ์สอน  2  ปี 

3.  อ.ดร.สรวิศ แสงทวีสิน 
B.Sc. Engineering Physics (magna cum laude), 
Brown University, USA. 
Ph.D. Physics, Princeton University, USA.  
ประสบการณ์สอน  1  ปี 

SCI05 1191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1  
 

1.  รศ.ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ 
วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Sc. (Physics), U. of Toronto, Canada 
Ph.D. (Physics), U. of Toronto, Canada 
ประสบการณ์สอน  17  ปี 
 

SCI05 1192 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2  
 

1.  รศ.ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ 
วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Sc. (Physics), U. of Toronto, Canada 
Ph.D. (Physics), U. of Toronto, Canada 
ประสบการณ์สอน  17  ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

เคมี  

SCI02 1111 เคมีพื้นฐำน 1  
 

1.  ศ. ดร.กฤษณะ สาคริก  
วท.บ. (เคมี), ม.มหิดล  
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์), ม.มหิดล  
Dr.rer.n at. (Computational Chemistry), 
University of Innsbruck, Austria  
ประสบการณ์สอน  28  ปี 

2.  รศ. ดร.ระพี อูทเคอ  
วท.บ. (เคมี), ม.ขอนแก่น  
วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์สอน  11  ปี 

3.  ผศ. ดร.กมลวัช งามเชื้อ  
M.Chem. (Chemistry) University of Oxford, UK.  
D.Phil. (Physical and Theoretical Chemistry), 
University of Oxford, UK.  
ประสบการณ์สอน  3  ปี 

4.  ผศ. ดร.ธนพร  แม่นย า 
วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Organic Chemistry), Miami U., USA.  
ประสบการณ์สอน  24  ปี 

5.  ผศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ 
วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม่ 
Ph.D. (Inorganic Chemistry), Oregon State 
U., USA. 
ประสบการณ์สอน  8  ปี 

6.  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ชัยสวุรรณ  
วท.บ. (เคมี), ม.อุบลราชธานี 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์),  
ม.มหิดล  
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์), ม.มหิดล 
ประสบการณ์สอน  7  ปี 

7.  ผศ. ดร.สวุิทย์ สุธีรากุล  
วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม่ 
Ph.D. (Chemical Engineering), University of 
South Carolina, USA. 
ประสบการณ์สอน  6  ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

SCI02 1111 เคมีพื้นฐำน 1 (ต่อ) 8.  อ.ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ 
วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม่ 
Ph.D. Inorganic Chemistry, University of 
Oxford, UK. 
ประสบการณ์สอน  6  ปี 

9.  อ. ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู่  
วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม่  
วท.ม. (เคมี) ม.เชียงใหม่  
Dr.rer.nat (Analytical Chemistry), 
Ruhr-Universitaet Bochum, Germany.  
ประสบการณ์สอน  3  ปี 

10. อ. ดร.Rung Yi Lai  
B.Sc. (Chemistry) National Taiwan University, 
Taiwan 
M.Sc. (Chemistry) National Taiwan University, 
Taiwan  
Ph.D. (Chemistry) Texas A&M University, USA.  
University, Taiwan  
ประสบการณ์สอน  4  ปี 
 

SCI02 1112 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1              1. ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ 
วท.บ. (เคมี), ม.เชียงใหม่ 
Ph.D. (Inorganic Chemistry), Oregon State U., 
USA. 
ประสบการณ์สอน  8  ปี 
 

2.  อ. ดร.เศกสิทธิ์ ช านาญศิลป์ 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา) ม.ขอนแก่น  
วท.ม. (Biotechnology) ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Medical Biochemistry), Uppsala 
University, Sweden  
D.Phil. (Structural Biology), Oxford 
University, UK. 
ประสบการณ์สอน  9  ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

แคลคูลัส 

SCI03 1001 แคลคูลัส 1  
 

1.  อ. ดร.ภานุ ส าอางค์  
B.S. (Mathematics, Minor: Computer 
Science), ม.เชียงใหม่ 
M.S. (Mathematics) University of Michigan, 
Ann Arbor, Michigan, New York, USA. 
M.S. (Applied Mathematics), University of 
Washington Seattle, Washington, New York, 
USA. 
Ph.D. (Applied Mathematics and Statistics), 
State University of New York at Stony Brook 
(Stony Brook University), New York, USA. 
ประสบการณ์สอน 2 ปี 
 

2.  ผศ. ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.นเรศวร 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ม.นเรศวร 
ประสบการณ์สอน  5  ปี 

 
SCI03 1002 แคลคูลัส 2  
 

1. ผศ.ดร.อรชุน  ไชยเสนะ 
  B.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State U., USA. 
  M.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State U., USA. 
  Ph.D. (Mathematics), Pennsylvania State U., USA. 

   ประสบการณ์สอน  23  ปี 
 

SCI03 1005 แคลคูลัส 3  
 
 
 

1. อ.ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี 
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
 วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

  ประสบการณ์สอน  7  ปี 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
กำรเขียนแบบวิศวกรรม 
ENG25 1010 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1         
                   

1.  ผศ.ดร.โศรฎา แข็งการ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณ์สอน  15  ปี 
 



110 
 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 3307 สำรสนเทศภูมิศำสตร์และกำรท ำแบบ 
                  ส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
  

1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
 

สถิตยศำสตร์ 
ENG30 2001 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม  
 

1. ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข 
วศ.บ. (โยธา) ม.ขอนแก่น 
M.Eng. (Soil Eng.) AIT. Thailand 
Ph.D. (Geotechnical Eng.), Saga U., Japan 
ประสบการณ์สอน  19  ปี 

 2. รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Water Resources Engineering), AIT. 
Thailand 
Ph.D. (Environment Engineering),  
U. of Western Australia, Australia 
ประสบการณ์สอน  26  ปี 

3. รศ. ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Construction Engineering and 
Management), AIT, Thailand 
Ph.D. (Construction Management and IT),  
U. of Teesside, Middlesbrough, UK. 
ประสบการณ์สอน  15  ปี 

4. รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 
วศ.บ. (โยธา) ม.ขอนแก่น 
M.Eng. (Civil), U. of Texas, USA. 
Ph.D. (Civil), U. of Texas, USA. 
ประสบการณ์สอน  22  ปี 

5.  ผศ. ดร.เชาวน์ หิรัญตียะกุล 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน้ า), ม.ขอนแก่น 
PhD. (Earth, Atmospheric and 
Environment) Monash U., Australia 
ประสบการณ์สอน  19  ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG30 2001 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม (ต่อ) 6.  ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), ม.ขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), ม.เกษตรศาสตร์ 
วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), ม.เกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์สอน  11  ปี 

กำรเขียนโปรแกรมพื้นฐำน 

ENG23 1001 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  1. ผศ.ดร.คะชา  ชาญศิลป์ 
B.A. (Computer Science), Queens College, USA. 
M.A. (Graphic Design),  
New York Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies), 
Edith Cowan U., Australia 
ประสบการณ์สอน  24  ปี 

สมดุลมวลสำรและกำรถ่ำยโอนมวลสำร 

ENG32 2204 ปฏิบัติกำรหน่วยส่ิงแวดล้อม 1.  ผศ. ดร.นิตยา  บุญเทียน 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Environmental Technology), 
Cranfield University, England  
ประสบการณ์สอน 13 ปี    

 2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

ENG32 3311 กำรออกแบบและควบคุมระบบกำร 
                  จัดกำรน้ ำเสีย 

1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 3311 กำรออกแบบและควบคุมระบบกำร 
                  จัดกำรน้ ำเสีย  (ต่อ) 

2. อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

 
จลนพลศำสตร์ 

ENG32 2204 ปฏิบัติกำรหน่วยส่ิงแวดล้อม  1.  ผศ. ดร.นิตยา  บุญเทียน 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Environmental Technology), 
Cranfield University, England  
ประสบการณ์สอน 13 ปี    

 2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

ENG32 3311 กำรออกแบบและควบคุมระบบกำร 
                  จัดกำรน้ ำเสีย  

1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณส์อน 20 ปี 

2. อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

สมดุลเคมี 
ENG32 2101 เคมีสิ่งแวดล้อม 1  1.  รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
D.Tech.Sc. (Environmental Technology and 
Management), Asian Institute of Technology 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
 

ENG32 2102 ปฏิบัติกำรเคมีสิ่งแวดล้อม 1  1.  ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental Chemistry),  
Kochi University, Japan 
Ph.D. (Environmental Technology),  
Ehime University, Japan 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
 

ENG32 2103 เคมีสิ่งแวดล้อม 2  1.  ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental Chemistry),  
Kochi University, Japan 
Ph.D. (Environmental Technology),  
Ehime University, Japan 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

 
ENG32 2104 ปฏิบัติกำรเคมีสิ่งแวดล้อม 2  1.  ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental Chemistry),  
Kochi University, Japan 
Ph.D. (Environmental Technology),  
Ehime University, Japan 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ชีววิทยำพื้นฐำน 

ENG32 2105 ชีววิทยำสิ่งแวดล้อม  1.  ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental Chemistry),  
Kochi University, Japan 
Ph.D. (Environmental Technology),  
Ehime University, Japan 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

2. อ.ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Ph.D. (Process and Environmental 
 Engineering), INSA de Toulouse, France 
ประสบการณ์สอน  2  ปี    

ENG32 2106 ปฏิบัติกำรชีววิทยำสิ่งแวดล้อม  1.  ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental Chemistry),  
Kochi University, Japan 
Ph.D. (Environmental Technology),  
Ehime University, Japan 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
 

ควำมดันชลศำสตร์ 

ENG32 2203 กลศำสตร์ของไหลส ำหรับวิศวกรรม 
                 สิ่งแวดล้อม  
 

1. อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 

    ประสบการณ์สอน 19 ปี 
2.  อ. ดร.อภิชน วชัเรนทร์วงศ์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),   
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
Ph.D. (Environmental Management) 
หลักสูตรนานาชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

กำรส ำรวจเบื้องต้น  
ENG32 3307 สำรสนเทศภูมิศำสตร์และกำรท ำแบบ 
                  ส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
                   
 

1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
 

กำรแปลงหน่วยทำงวิศวกรรม 

ENG32 2202 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                  พื้นฐำน  

1. อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

ENG32 2204 ปฏิบัติกำรหน่วยส่ิงแวดล้อม 1.  ผศ. ดร.นิตยา  บุญเทียน 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Environmental Technology), 
Cranfield University, England  
ประสบการณ์สอน 13 ปี    

2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
พำรำมิเตอร์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ENG32 2201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

หน่วยปฏิบัติกำรส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENG32 2204 ปฏิบัติกำรหน่วยส่ิงแวดล้อม 1.  ผศ. ดร.นิตยา  บุญเทียน 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Environmental Technology), 
Cranfield University, England  
ประสบการณ์สอน 13 ปี 

2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

ENG32 3308 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1  1.  ผศ. ดร.พัชรินทร์  ราโช 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
 

ENG32 3309 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2  1.  ผศ. ดร.พัชรินทร์  ราโช 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

กำรควบคุมและออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

ENG32 3302 วิศวกรรมน้ ำเสีย  1.  ผศ. ดร.นิตยา  บุญเทียน 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Environmental Technology), 
Cranfield University, England  
ประสบการณ์สอน 13 ปี    

2. อ.ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Process and Environmental 
Engineering), INSA de Toulouse, France 
 ประสบการณ์สอน  2  ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 3311 กำรออกแบบและควบคุมระบบกำร 
                  จัดกำรน้ ำเสีย  

1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

2.  อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
 

ENG32 4313 กำรจัดกำรน้ ำเสียอุตสำหกรรม   1.  รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
D.Tech.Sc. (Environmental Technology and 
Management), Asian Institute of Technology 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

กำรควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่ำยน้ ำประปำ 

ENG32 3301 วิศวกรรมกำรประปำ  1.  ผศ. ดร.พัชรินทร์  ราโช 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

    ประสบการณ์สอน 11 ปี 
2. อ.ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Process and Environmental 
Engineering), INSA de Toulouse, France 
ประสบการณ์สอน  2  ปี    
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 3310 กำรออกแบบและควบคุมระบบ 
                  ผลิตและแจกจ่ำยน้ ำประปำ  

1. อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

กำรควบคุมและออกแบบระบบควบคุมมลภำวะทำงอำกำศ 

ENG32 3304 วิศวกรรมมลพิษอำกำศ  1.  ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Environmental Engineering), Asian 
Institute of Technology 
Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois 
Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

กำรจัดกำรของเสียและของเสียอันตรำย 
ENG32 3303 วิศวกรรมมูลฝอย  1.  รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
D.Tech.Sc. (Environmental Technology and 
Management), Asian Institute of Technology 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

ENG32 3303 วิศวกรรมมูลฝอย (ต่อ) 2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประสบการณ์สอน 26 ปี 

 
ENG32 3312 กำรจัดกำรของเสียอันตรำย  1.  อ. ดร.อภิชน วชัเรนทร์วงศ์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),   
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
Ph.D. (Environmental Management) 
หลักสูตรนานาชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

หน่วยกระบวนกำรทำงชีวภำพส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENG32 3311 กำรออกแบบและควบคุมระบบกำร 
                  จัดกำรน้ ำเสีย 

1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณส์อน 20 ปี 

 

2. อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

ENG32 4313 กำรจัดกำรน้ ำเสียอุตสำหกรรม  1.  รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
D.Tech.Sc. (Environmental Technology and 
Management), Asian Institute of Technology 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

   ประสบการณ์สอน 26 ปี 
  
กำรควบคุมมลภำะทำงเสียง 

ENG32 3305 กำรควบคุมมลภำวะทำงเสียงและ
ควำมสั่นสะเทือน  

1.  อ. ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
M.Eng. (Civil Engineering and Architecture), 
Muroran Institute of Technology, Japan 
Ph.D. (Civil & Environmental Engineering),  
Muroran Institute of Technology, Japan 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

กำรออกแบบระบบสุขำภิบำลในอำคำร 
ENG32 3306 สุขำภิบำลภำยในอำคำร  1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ENG32 4315 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

2. อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

3.  ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental Chemistry),  
Kochi University, Japan 
Ph.D. (Environmental Technology),  
Ehime University, Japan 

    ประสบการณ์สอน 25 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 4315 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 (ต่อ) 

4.  ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Environmental Engineering), Asian 
Institute of Technology 
Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois 
Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 
 

เครื่องมือส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

ENG32 2201 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
 

ENG32 3307 สำรสนเทศภูมิศำสตร์และกำรท ำแบบ 
                  ส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 

1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

 
กำรจัดกำรควำมปลอดภัย 

ENG32 4314 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย 
                 และควำมปลอดภัยในสถำน 
                 ประกอบกำร  

1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENV-13 สำธำรณสุขพื้นฐำน 

ENG32 2205 วิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อม 1.  ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental Chemistry),  
Kochi University, Japan 
Ph.D. (Environmental Technology),  
Ehime University, Japan 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

2.  ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Environmental Engineering), Asian 
Institute of Technology 
Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois 
Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ENG32 3301 วิศวกรรมกำรประปำ  1.  ผศ. ดร.พัชรินทร์  ราโช 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสรุนาร ี 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสรุนาร ี 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสรุนาร ี
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

2. อ.ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Process and Environmental 
Engineering), INSA de Toulouse, France 
 ประสบการณ์สอน  2  ปี 
 

ENG32 3302 วิศวกรรมน้ ำเสีย  1.  ผศ. ดร.นิตยา  บุญเทียน 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Environmental Technology), 
Cranfield University, England  
ประสบการณ์สอน 13 ปี  
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 3302 วิศวกรรมน้ ำเสีย (ต่อ) 2. อ.ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Process and Environmental 
Engineering), INSA de Toulouse, France 
 ประสบการณ์สอน  2  ปี   

ENG32 3304 วิศวกรรมมลพิษอำกำศ  1.  ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Environmental Engineering), Asian 
Institute of Technology 
Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois 
Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

ENG32 3305 กำรควบคุมมลภำวะทำงเสียงและ 
                  ควำมสั่นสะเทือน  

1.  อ. ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
M.Eng. (Civil Engineering and Architecture), 
Muroran Institute of Technology, Japan 
Ph.D. (Civil & Environmental Engineering),  
Muroran Institute of Technology, Japan 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

ENG32 4315 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

2.  อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 4315 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                 (ต่อ) 

3.  ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental Chemistry),  
Kochi University, Japan 
Ph.D. (Environmental Technology),  
Ehime University, Japan 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

4.  ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Environmental Engineering), Asian 
Institute of Technology 
Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois 
Institute of Technology, USA. 

     ประสบการณ์สอน 21 ปี 
 

กฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
ENG32 3301 วิศวกรรมกำรประปำ  1.  ผศ. ดร.พัชรินทร์  ราโช 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสรุนาร ี 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสรุนาร ี 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสรุนาร ี
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

2. อ.ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Process and Environmental 
Engineering), INSA de Toulouse, France 
 ประสบการณ์สอน  2  ปี    
 

ENG32 3302 วิศวกรรมน้ ำเสีย  1.  ผศ. ดร.นิตยา  บุญเทียน 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เทคโนโลยีสุรนารี  
Ph.D. (Environmental Technology), 
Cranfield University, England  
ประสบการณ์สอน 13 ปี   
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 3302 วิศวกรรมน้ ำเสีย (ต่อ) 2. อ.ดร.วรศิริ เดอ กาเดอเนต์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
Ph.D. (Process and Environmental 
Engineering), INSA de Toulouse, France 

    ประสบการณ์สอน 2  ปี 
ENG32 3303 วิศวกรรมมูลฝอย  1.  รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
D.Tech.Sc. (Environmental Technology and 
Management), Asian Institute of Technology 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

    ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

ENG32 3304 วิศวกรรมมลพิษอำกำศ  1.  ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Environmental Engineering),  
Asian Institute of Technology 
Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois 
Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

ENG32 3305 กำรควบคุมมลภำวะทำงเสียงและ 
                 ควำมสั่นสะเทือน  

1.  อ. ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
M.Eng. (Civil Engineering and Architecture), 
Muroran Institute of Technology, Japan 
Ph.D. (Civil & Environmental Engineering),  
Muroran Institute of Technology, Japan 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 3306  สุขำภิบำลภำยในอำคำร  1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

2.   ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย์ 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 
 วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 ประสบการณ์สอน 26 ปี 
 

ENG32 3312 กำรจัดกำรของเสียอันตรำย  1.  อ. ดร.อภิชน วชัเรนทร์วงศ์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
Ph.D. (Environmental Management) 
หลักสูตรนานาชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
 

ENG32 4313 กำรจัดกำรน้ ำเสียอุตสำหกรรม  1.  รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
D.Tech.Sc. (Environmental Technology and 
Management), Asian Institute of Technology 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

2.  ผศ. สนั่น  ตั้งสถิตย ์
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

    ประสบการณ์สอน 26 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 4314 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย 
                  และควำมปลอดภัยในสถำน 
                  ประกอบกำร  

1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 

ENG32 4315 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  1.  รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย),       
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
M.S. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
 

2. อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Environmental Engineering),  
New Jersey Institute of Tech., USA. 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
 

3.  ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.S. (Environmental Chemistry),  
Kochi University, Japan 
Ph.D. (Environmental Technology),  
Ehime University, Japan 

    ประสบการณ์สอน 25 ปี 
 
 
 



128 
 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENG32 4315 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 (ต่อ) 

4.  ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Eng. (Environmental Engineering),  
Asian Institute of Technology 
Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois 
Institute of Technology, USA. 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

 
กำรฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน 

ENG32 3312 กำรจัดกำรของเสียอันตรำย  1.  อ. ดร.อภิชน วชัเรนทร์วงศ์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแก่น  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),   
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
Ph.D. (Environmental Management) 
หลักสูตรนานาชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

1. ห้องปฏิบัติกำร 
    1.1 บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 

1.1.1 ห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์ อำคำรเครื่องมือ 10 

 ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ SCI05 1191   ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 และ            
รำยวิชำ SCI05 1192   ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 
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รำยวิชำ SCI05 1191   ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 
การเรียนการสอนทั้งหมด 8 ปฏิบัติการ 192 คน / ชั้นเรียน 64 กลุ่ม/ชั้นเรียน 3 คน / กลุ่ม 

ปฏิบัติการที่ 1 การวัด (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. เครื่องช่ังดิจิทัล ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 8 ตัว 10 ตัว 
2. เครื่องช่ัง 3คาน 8 ตัว 10 ตัว 
3. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร ์ 8 ตัว 10 ตัว 
4. ไมโครมิเตอร ์ 8 ตัว 10 ตัว 
5. ไม้บรรทัดแสตนเลส 8 ตัว 10 ตัว 
6. วัสดุทรงกระบอกตันขนาดเล็ก 8 ตัว 10 ตัว 
7. วัสดุทรงกระบอกกลวงขนาดเล็ก 8 ตัว 10 ตัว 
8. วัสดุทรงกลมตัน 8 ตัว 10 ตัว 
9. เหรียญ 1 บาท 8 ตัว 10 ตัว 
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ปฏิบัติการที่ 2 การเคลื่อนที่เชิงเส้นด้วยความเร่งคงตัว (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. Metal Track 8 ตัว 10 ตัว 
2. Cart 8 ตัว 10 ตัว 
3. Cart flag 8 ตัว 10 ตัว 
4. Super Pulley with Clamp 8 ตัว 10 ตัว 
5. Photogate Timer 8 ตัว 10 ตัว 
6. Accessory Photogate 8 ตัว 10 ตัว 
7. 9 VDC Adapter 8 ตัว 10 ตัว 
8. Mass hanger 8 ตัว 10 ตัว 
9. Masses (5 gram(1), 10 gram(2), 20 gram(1)) 24 ชุด 30 ชุด 
10 String 8 ตัว 10 ตัว 
11. Ajustable end stop 8 ตัว 10 ตัว 
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ปฏิบัติการที่ 3 การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็ง (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. Rotational Dynamics Apparatus 8 ตัว 10 ตัว 
2. 9 VDC Adapter 8 ตัว 10 ตัว 
3. Disks (two steel, one aluminum) 24 ชุด 30 ชุด 
4. Drop pins 16 ชุด 20 ชุด 
5. Level 8 ตัว 10 ตัว 
6. Thumbscrews (one solid, one hollow) 16 ชุด 20 ชุด 
7. Mass hanger 8 ตัว 10 ตัว 
8. Masses (5 gram(1), 10 gram(2), 20 gram(1)) 32 ชุด 40 ชุด 
9. Torque pulleys 16 ชุด 20 ชุด 
10. Thread holder 8 ตัว 10 ตัว 
11. Thread 8 ตัว 10 ตัว 

12. Air Compressors1 8 ตัว 10 ตัว 

 

  

                                                 
1 ให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบการท างานของเครื่อง และระบายน้ าออกจากเครื่องเป็นประจ าทุกสัปดาห์ที่มีการใช้งาน 
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ปฏิบัติการที่ 4 แรงสุทธิที่ท าให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รายการ จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. Centrifugal Force Apparatus 8 ตัว 10 ตัว 
2. Power Supply (18 VDC, 5 A) 8 ตัว 10 ตัว 
3. Smart Timer 8 ตัว 10 ตัว 
4. photogate head 8 ตัว 10 ตัว 
5. 9 VDC Adapter 8 ตัว 10 ตัว 
6. Rotational Motor Drive 8 ตัว 10 ตัว 
7. Drive Belt 8 ตัว 10 ตัว 
8. Mass hanger 8 ตัว 10 ตัว 
9. Masses (1 gram(3), 2 gram(3), 5 gram(3), 10 gram(3), 20 

gram(3), 50 gram(1)) 
8 ชุด 10 ชุด 

10. String 8 ตัว 10 ตัว 
11. Level 8 ตัว 10 ตัว 
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ปฏิบัติการที่ 5 คลื่นนิ่งในเส้นลวด (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. Sonometer base with tensioning lever 8 ตัว 10 ตัว 
2. bridges 16 ชุด 20 ชุด 
3. 5 wires (guitar strings) 

the following diameters (linear densities): 
— 0.010" (0.39 gm/m) 
— 0.014" (0.78 gm/m) 
— 0.017" (1.12 gm/m) 
— 0.020" (1.50 gm/m) 
— 0.022" (1.84 gm/m) 

8 ชุด 10 ชุด 

4. WA-9613 Driver/Detector coils 16 ชุด 20 ชุด 
5. function generator 8 ตัว 10 ตัว 
6. oscilloscope 8 ตัว 10 ตัว 
7. banana plug patch cords and BNC-to-banana 

adapter (for connecting the function generator to 
the BNC connector on an oscilloscope) 

16 ชุด 20 ชุด 

8. Mass hanger 8 ตัว 10 ตัว 
9. Masses (250, 200, 150, 100 gram) 8 ชุด 10 ชุด 
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ปฏิบัติการที่ 6 การเคลื่อนที่ในของเหลวที่มีความหนืดสูง (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. เครื่องวัดความหนดืของเหลว 8 ชุด 10 ชุด 
2. นาฬิกาจับเวลา 8 ตัว 10 ตัว 
3. ไม้บรรทัด 8 อัน 10 อัน 
4. ลูกเหล็กทรงกลม ขนาดต่างๆ 

R = 0.0750 cm 
R = 0.1125 cm 
R = 0.1500 cm 
R = 0.2000 cm 

 
40 ลูก 
40 ลูก 
40 ลูก 
40 ลูก 

 
50 ลูก 
50 ลูก 
50 ลูก 
50 ลูก 

5. บีกเกอร ์ 8 อัน 10 อัน 
6. กระบอกตวง (Cylinder) 8 กระบอก 10 กระบอก 
7. น้ ามันเกียร์ SAE-90 8 ลิตร 10 ลิตร 
8. น้ ามันเกียร์ SAE-140 8 ลิตร 10 ลิตร 
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ปฏิบัติการที่ 7 คลื่นเสียงในหลอดปลายเปิด 1 ข้าง (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. ชุดทดลองท่อปลายเปดิ 1 ข้าง พร้อมชุดปรับระดับน้ า 8 ชุด 10 ชุด 
2. ส้อมเสียง 24 อัน 30 อัน 
3. ตลับเมตร 8 อัน 10 อัน 
4. ปากกาเมจิก 8 แท่ง 10 แท่ง 
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ปฏิบัติการที่ 8 การกวัดแกว่งของลูกตุ้ม (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. ลูกตุ้มอย่างง่าย 8 ลูก 10 ลูก 
2. ลูกตุ้มฟสิิกัล 8 ลูก 10 ลูก 
3. เชือก 8 เส้น 10 เส้น 
4. นาฬิกาจับเวลา 8 อัน 10 อัน 
5. ตลับเมตร 8 อัน 10 อัน 
6. ฐานลูกตุ้ม 8 ชุด 10 ชุด 
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รำยวิชำ SCI05 1192   ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2   
การเรียนการสอนทั้งหมด 8 ปฏิบัติการ 192 คน / ชั้นเรียน 64 กลุ่ม/ชั้นเรียน 3 คน / กลุ่ม 

ปฏิบัติการที่ 1 สนามไฟฟ้า (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ ชื่ออุปกรณ์ / เคร่ืองมือ จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสตรง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
2. แอนะล็อกมัลติมิเตอร์พร้อมสายมเิตอร ์ 8 ชุด 10 ชุด 
3. สายไฟเชื่อมต่อแหล่งจ่าย ปากจระเข้-บานาน่า (ด า-แดง) 8 คู ่ 10 คู่ 
5. อ่างน้ า 8 ชุด 10 ชุด 
6. วัสดุตัวน า 4 รูปทรง 

    แผ่นคู่ขนาน  
    ทรงกระบอกกลวง  
    ทรงกระบอกตัน  
    ตัวน าปลายแหลม 

 

8 คู ่
8 ช้ิน 

8 คู ่
8 ช้ิน 

 

10 คู่ 
10 ช้ิน 

10 คู่ 
10 ช้ิน 
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ปฏิบัติการที่ 2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคอรชฮอฟฟ์ (Kirchoff’s Law) (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ (Kirchoff’s Law) 8 ชุด 10 ชุด 
2. ดิจิทัลมลัตมิิเตอร์พร้อมสายมเิตอร์ 8 ชุด 10 ชุด 
3. ตัวต้านทาน 5 ค่า 40 ตัว 100 ตัว 
4. สายไฟเชื่อมต่อส าหรับแผงโพรโตบอร์ด (ด า-แดง) 24 คู่ 30 คู่ 
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ปฏิบัติการที่ 3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสตรง  8 เครื่อง 10 เครื่อง 
2. ดิจิทัลมลัตมิิเตอร ์ 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
3. แอนะล็อกมัลติมิเตอร ์ 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
4. สายไฟเชื่อมต่อแหล่งจ่าย ปากจระเข้-บานาน่า (ด า-แดง) 8 คู ่ 20 คู่ 
5. สายมเิตอร์ปลายเข็ม (ด า-แดง) 8 คู ่ 20 คู่ 
6. สายไฟเชื่อมต่อในแผงโพรโตบอรด์ (ด า-แดง) 8 คู ่ 20 คู่ 
7. โพรโตบอร์ด 8 แผง 20 แผง 
8. ตัวต้านทาน (คละค่าความต้านทาน) 8 ตัว 20 ตัว 
9. ตัวต้านทานไม่ทราบค่า (คละค่าความต้านทาน) 8 ตัว 20 ตัว 

10. ตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว 470 μF 8 ตัว 20 ตัว 
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ปฏิบัติการที่ 4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. เครื่องก าเนิดสัญญานคลื่นรูปไซน์ (ปรับขนาดและความถีไ่ด้) 
พร้อมสายน าสญัญาน ชนิดหัว BNC ปลาย คีบ ด า-แดง 

8 ชุด 10 ชุด 

2. เครื่องออสซิลโลสโคปพร้อมสายโพรบ 1 คู่ 8 ชุด 10 ชุด 
3. ดิจิทัลมลัตมิิเตอร์พร้อมสายมเิตอร์ 8 ชุด 15 ชุด 
4. โพรโตบอร์ด 8 แผง 20 แผง 

5. ตัวต้านทาน ขนาด 100  8 ตัว 20 ตัว 

6. ตัวเหนี่ยวน า ขนาด 100 mH 8 ตัว 20 ตัว 

7. ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว 0.1 μF 8 ตัว 20 ตัว 

8. สายไฟเชื่อมต่อส าหรับแผงโพรโตบอร์ด (ด า-แดง) 8 คู ่ 20 คู่ 
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ปฏิบัติการที่ 5 การเลี้ยวเบน (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. Helium-Neon Laser, λ = 632.8 nm 8 ตัว 10 ตัว 

2. Optics Bench 8 ชุด 10 ชุด 
3. single slits: widths 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 mm 8 ชุด 10 ชุด 
4. sets of double slits: slit widths 0.04 and 0.08 mm; slit 

spacing 0.25 and 0.5 mm 
8 ชุด 10 ชุด 

5. sets of multiple slits: 2, 3, 4, 5 slits; all widths 0.04 mm, 
all spaced 0.125 mm 

8 ชุด 10 ชุด 

6. Apertures: 2 circular apertures 0.04, 0.08 mm dia.; 
1 array of triangular apertures (equilateral);  
1 array of square apertures 

8 ชุด 10 ชุด 

7. Diffraction Grating 80, 100, 300 and 600 lines/mm. 32 ตัว 40 ตัว 
8. Viewing Screen 8 ตัว 8 ตัว 
9. Component Carrier 8 ตัว 8 ตัว 
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ปฏิบัติการที่ 6 การแทรกสอด (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. Michelson Interferometer  8 ชุด 10 ชุด 
2. Helium-Neon Laser, λ = 632.8 nm 8 ชุด 10 ชุด 

3. Alignment Bench 8 ชุด 10 ชุด 
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ปฏิบัติการที่ 7 การโพลาไรซ ์(24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. Optics Bench 8 ชุด 10 ชุด 
2. Alignment Bench 8 ชุด 10 ชุด 
3. Helium-Neon Laser, λ = 632.8 nm 8 ชุด 10 ชุด 

4. Light Source 8 ชุด 10 ชุด 
5. Component Holders 32 ตัว 40 ตัว 
6. Photometer 8 ชุด 10 ชุด 
7. Linear Translator 8 ชุด 10 ชุด 
8. Angular Translator 8 ชุด 10 ชุด 
9. Polarizers 32 ตัว 40 ตัว 
10. Glass Plate 8 ชุด 10 ชุด 
11. Acrylic Plate 8 ชุด 10 ชุด 
12. Viewing Screen 8 ชุด 10 ชุด 
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ปฏิบัติการที่ 8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (24 คน/คาบ) 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนที่ใช ้ จ ำนวนที่มีอยู ่

1. ชุดทดลองปรากฏการณ์โฟโตอเิล็กทริก 8 ชุด 10 ชุด 
2. หลอดสุญญากาศ Phototube 1P39 8 หลอด 10 หลอด 
3. ดิจิทัลมลัตมิิเตอร์พร้อมสาย 16 ชุด 20 ชุด 
4. Super Bright LEDs 

สีแดง 
สีเขียว 
สีน้ าเงิน 
สีม่วง     

 
8 หลอด 
8 หลอด 
8 หลอด 
8 หลอด 

 
8 หลอด 
8 หลอด 
8 หลอด 
8 หลอด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 ห้องปฏิบัติกำรเคมี อำคำรเครื่องมือ 2  
     ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ SCI02 1112 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1 
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รำยวิชำ SCI02 1112 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1 

30 คน / ชั้นเรียน        15 กลุ่ม / ชั้นเรียน        2 คน / กลุ่ม 
หัวข้อกำรทดลอง รำยกำรอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จ ำนวนที่

ใช้ 
จ ำนวนที่มี

อยู่ 
1. เทคนิคเคมีพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี                                                             1.1 ตะเกียงบุนเสน 

1.2 เครื่องชั่ง 3 คาน    
1.3 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4  ต าแหน่ง 
1.4 บิวเรต 

16 ชุด 
4 เครื่อง 
4 เครื่อง 
4 ชุด 

20 ชุด 
5 เครื่อง 
6 เครื่อง 
10 ชุด 

2. การหาปริมาณ molar volume ของแก๊ส
ออกซิเจน 

 ชุดอุปกรณ์หา molar volume 16 ชุด 20 ชุด 

3. สมบัติคอลลิเกทีฟ  ชุดอุปกรณ์หาจุดเยือกแข็งของ
สาร 

16 ชุด 20 ชุด 

4. แบบจ าลองโลหะและการจัดตัวแบบบรรจุชิด
ที่สุด 

โมเดลลูกปิงปอง 6 ชุด 6 ชุด 

5. การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาลดกรด 1. ชุดอุปกรณ์การไทเทรต 
2. เตาให้ความร้อน Hotplate 

16 ชุด 
5 เครื่อง 

20 ชุด 
5 เครื่อง 

6. สมดุลการละลายของสารที่ละลายในน้ าได้
น้อย 

 ชุดอุปกรณ์การไทเทรต 
 

16 ชุด 20 ชุด 

7. การหาอันดับของปฏิกิริยา ชุดอุปกรณ์การไทเทรต 10 ชุด 12 ชุด 
8. การจ าแนกประเภทของปฏิกิริยา  ชุดอุปกรณ์การทดลองเชิง

คุณภาพ 
1 ชุด 1 ชุด 
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เครื่องมือและอุปกรณ์กำรทดลอง 
1.) เทคนิคเคมีพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคม ี        
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปตะเกียงบุนเสน                                     เครื่องชั่ง 3 คาน                         เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง 
 

2.) การหาปริมาณ molar volume ของแก๊สออกซิเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดอุปกรณ์หา molar volume 
 
 
 

3.) สมบัติคอลลิเกทีฟ 
 
 
 
 

                ชุดอุปกรณ์หาจดุเยือกแข็งของสาร 
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4.) แบบจ าลองโลหะและการจัดตัวแบบบรรจุชิดที่สุด 
 
 
 
 
 
 
                
                 Simple Cubic                  Body centered- Cubic                Face center Cubic            Hexagonal Close Packed         

 
5.) การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาลดกรด 
 

 
 
 
 

 
 
 
                     
 
 

               
            รูปแสดงการต้มสารละลายตัวอย่างอีโน           รูปอุปกรณ์การไทเทรตแบบย้อนกลับ 
 
6.) สมดุลการละลายของสารที่ละลายในน้ าได้น้อย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



149 
 

7.) การหาอันดับของปฏิกิริยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8.) การจ าแนกประเภทของปฏิกิริยา 
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1.1.3 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  

      ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ ENG23 1001 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  
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รำยวิชำ ENG23 1001 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  
55 คน / กลุ่ม / ชั้นเรียน    
เปิดในภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นหลัก จ านวน 20 – 22 กลุ่ม และเปิดให้นักศึกษาลงเรียนใน 
ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 1 กลุ่ม 

หัวข้อปฏิบัติกำร/รำยละเอียด 
รำยกำรอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จ ำนวนที่ 

ใช้ 
จ ำนวนที่มี

อยู่ 
1. แนะน าการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
รายวิชาระบบและส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 
2. การประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
3. ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบ
โปรแกรม : ผังงาน 
 
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไพธอน 
 
 
 
5. การรับข้อมูลและการแสดงผล 
 
 
 
6. ชนิดข้อมูล 
 
 
 
 
7. ทบทวนการสอบกลางภาค 
 
 
 

1. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง Video PowerPoint 
หนังสือคู่มือการเรียนและสมุดปฏิบัติการ 
2. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง Video PowerPoint 
หนังสือคู่มือการเรียนและสมุดปฏิบัติการ 
3. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง Video PowerPoint 
หนังสือคู่มือการเรียนและสมุดปฏิบัติการ 
4. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny  
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
5. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
6. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
7. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 

55 เครื่อง 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 

60 เครื่อง 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
 
60 เครื่อง 
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หัวข้อปฏิบัติกำร/รำยละเอียด 
รำยกำรอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จ ำนวนที่ 

ใช้ 
จ ำนวนที่มี

อยู่ 
8. ตัวด าเนินการ 
 
 
 
9. การควบคุมแบบทางแยก 
 
 
 
10. ทบทวนเพื่อสอบปฏิบัติการ 
 
 
 
11. การควบคุมแบบวนลูป 
 
 
 
12. ค าสั่งพิเศษในการควบคุม 
 
 
 

8. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
9. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
10. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
11. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
12. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เมา้ส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 

55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 

60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 

 

 



153 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 

หนังสือคู่มือกำรเรียนและสมุด                    

ปฏิบัติกำร                                                  Video ใน ระบบ e-learning 

 
 
 
 
 
 

PowerPoint     โปรแกรม Thonny 
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     รำยวิชำ ENG32 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน  
จ านวนนักศึกษา 100 คน/ ชั้นเรียน 25 กลุ่ม/ ชั้นเรียน 3-4 คน/ กลุ่ม 
จ านวน 1 กลุ่มเรียน กลุ่มเรียนที่ 1 เวลา 17.00-20.00 น. (จ านวน 25 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  
 
หัวข้อกำรปฏิบัติกำร 

หัวข้อกำรทดลอง 
รำยกำรอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เคร่ืองมือ รูปแบบกำรสอน 
1. วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

ความฝันและความมุง่มั่น 
 

1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 1  
2. แอพลิชั่นส าหรับตั้งค าถามของ

โทรศัพท์เคลื่อนที ่

o ตอบค าถามในใบงาน และ
น าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

2. การแปลงหน่วยในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

 

1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 2 o ตอบค าถามในใบงาน และ
ตรวจทานค าตอบจากการ
เฉลยหน้าชัน้เรียน 

3. การใช้ Microsoft Excel  
ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1   

 
 
                                   

1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 3 
2. ให้นักศึกษาน าคอมพิวเตอร์หรือ

แท็บเลตที่มีการติดตัง้ซอฟท์แวร์
ประเภท spreadsheet 

o ค้นคว้าข้อมูลและตอบค าถาม
ตามใบงาน 

o น าเสนอผลการท าปฏิบตัิการ
ในใบงานหน้าชั้นเรียน 

4. การใช้ Microsoft Excel  
ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2   

    

1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 4 
2. ให้นักศึกษาน าคอมพิวเตอร์หรือ

แท็บเลตที่มีการติดตัง้ซอฟท์แวร์
ประเภท spreadsheet 

o ค้นคว้าข้อมูลและตอบค าถาม
ตามใบงาน 

o น าเสนอผลการท าปฏิบตัิการ
ในใบงานหน้าชั้นเรียน 

5. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
                                        

1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 5 o ท าปฏบิัติการตามใบงาน และ
น าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

6. ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม        
 
 
                                              

1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 6 
o Green Business Concept 
o Business Model Canvas 

o ค้นคว้าข้อมูลและตอบค าถาม
ตามใบงาน 

o น าเสนอผลการท าปฏิบตัิการ
ในใบงานหน้าชั้นเรียน 



155 
 

หัวข้อกำรทดลอง 
รำยกำรอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เคร่ืองมือ รูปแบบกำรสอน 
7. เทคนิคการน าเสนอในงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
            

1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 7   
2. ให้นักศึกษาน าคอมพิวเตอร์หรือ

แท็บเลตที่มีการติดตัง้ 
o ซอฟท์แวร์ MS PowerPoint 
o ซอฟท์แวร์ NCH Debut 

Video Capture หรือ
ซอฟท์แวร์บันทึกหน้าและวิดโีอ
อ่ืน ๆ 

o ไมโครโฟนส าหรับบันทึกเสียง
การน าเสนอ 

o ท าปฏบิัติการตามใบงาน และ
น าเสนอด้วย MS 
PowerPoint หน้าชัน้เรียน 

8. เทคนิคการใช้ Microsoft Visio  
 
 
 
 
 
 
                                

1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 8 
o การใช้ MS Visio ในการสร้าง

ผังแบบผังภูมิกระบวนการปรบั
คุณภาพน้ า 

o การสร้างแบบผังภูมิ Green 
Business Model 

2. ให้นักศึกษาน าคอมพิวเตอร์หรือ
แท็บเลตที่มีการซอฟท์แวร์ MS 
Visio หรือ Edraw 

o ท าปฏบิัติการตามใบงาน และ
น าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

9. เทคนิคการใช้ SketchUp 1  
 

1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 9 
2. ให้นักศึกษาน าคอมพิวเตอร์หรือ

แท็บเลตที่มีการซอฟท์แวร์ 
SketchUp 

o ท าปฏบิัติการตามใบงาน และ
น าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

10. เทคนิคการใช้ SketchUp 2          1. ใบงานของปฏิบัติการที่ 10 
2. ให้นักศึกษาน าคอมพิวเตอร์หรือ

แท็บเลตที่มีการซอฟท์แวร์ 
SketchUp 

o ท าปฏบิัติการตามใบงาน และ
น าเสนอหนา้ชัน้เรียน 
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โปรแกรม 
 

                                                          

    

            โปรแกรม MS Excel                               โปรแกรม MS PowerPoint 

 

 

 
โปรแกรม MS Word 

 

                                                             

   
    โปรแกรม Microsoft Visio          โปรแกรม SketchUp                                                                  
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   1.1.4 อำคำรเครื่องมือ 4, 5 และ 11 (F4, F5, F11) 
                ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ ENG32 2101 ปฏิบัติการเคมีสิ่ งแวดล้อม 1 , 

ENG32 2103 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2, ENG32 3308 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 และ 
ENG32 3309 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 

 

        
 

ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อำคำรเครื่องมือ 4 
 

       
 

ชั้นเก็บสำรเคมี     ตู้จัดเก็บสำรส ำหรับสำรกัดกร่อน 
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ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อำคำรเครื่องมือ 5 
 

       
 

  
 
 
 
 
 
 

 
ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อำคำรเครื่องมือ 11  

 
 
 
 
 
 



159 
 

รำยวิชำ ENG32 2101 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1   
จ านวนนักศึกษา 90 คน/ ชั้นเรียน  30 กลุ่ม/ ชั้นเรียน 3 คน/ กลุ่ม 
จ านวน 2 กลุ่มเรียน กลุ่มเรียนที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. (จ านวน 15 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  

กลุ่มเรียนที่ 2 เวลา 16.00-19.00 น. (จ านวน 15 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  
หัวข้อกำรปฏิบัติกำร 

1. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
2. การวัดความเป็นกรด – ด่าง 
3. การวัดสีในน้ าและค่าความขุ่นในน้ า 
4. การวิเคราะห์หาความกระด้าง แคลเซียม และแมกนีเซียม 
5. การวิเคราะห์หาคลอไรด์ 
6. การวิเคราะห์หาซัลเฟต 
7. การวิเคราะห์หาคลอไรด์ 
8. การก่อตัวสารเชิงซ้อนและการวิเคราะห์หาเหล็ก 
9. การวิเคราะห์หาแมงกานีส  

 
ตำรำงท่ี 1 ตารางแสดงบัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 

หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

1. กำรเตรียม
สำรละลำยมำตรฐำน 

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 100 มล. 
3. Beaker 250 มล. 
4. Dropper 5 มล. 
5. Volumetric flask 500 มล. 
6. Volumetric flask 1,000 มล. 
7. Erlenmeyer flask 125 มล. 
8. ลูกยางพร้อม tip 
9. Funnel (filter glass) 
10. Measuring Pipet 2 มล. 
11. Stirring rod 
12. Volumetric Pipet 10 มล. 
13. Volumetric Pipet 20 มล. 
14. Volumetric Pipet 100 มล. 
15. เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหนง่ 
16. Fume hood 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

17. Burette 1 

 
2. กำรวัดควำมเป็น
กรด – ด่ำง 

1. Beaker 100 มล. 
2. Beaker 250 มล. 
3. Erlenmeyer flask 125 มล. 
4. ลูกยางพร้อม tip 
5. Volumetric Pipet 10 มล. 
6. Volumetric Pipet 50 มล. 
7. Magnetic bar  
8. Magnetic Stirrer 
9. pH paper 
10. burette 
11. Oven 
12. เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหนง่ 

13. Fume hood 

8 
4 
15 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

3. กำรหำค่ำสีและ
ควำมขุ่นในน้ ำ 

1. Beaker 100 มล. 
2. Beaker 250 มล. 
3. Beaker 600 มล. 
4. Volumetric flask 100 มล. 
5. Volumetric flask 250 มล. 
6. Measuring Pipet 1 มล. 
7. Measuring Pipet 2 มล. 
8. Measuring Pipet 5 มล. 
9. Measuring Pipet 10 มล. 
10. Measuring Pipet 20 มล. 
11. Volumetric Pipet 5 มล. 
12. Volumetric Pipet 10 มล. 
13. Volumetric Pipet 50 มล. 
14. ลูกยางพร้อม tip  

2 
3 
1 
20 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

15. Dropper 5 มล. 
16. pH paper 
17. Fume hood 
18. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 
19. เครื่องวัดความขุ่น 
20. เครื่องวัดสี (หน่วย Pt-co/ 

ADMI) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 
 

4. ควำมกระด้ำง 
แคลเซียม และ
แมกนีเซียม 

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 100 มล. 
3. Beaker 250 มล. 
4. Beaker 600 มล. 
5. Erlenmeyer flask 125 มล. 
6. ลูกยางพร้อม tip 
7. Measuring Pipet 1 มล. 
8. Measuring Pipet 2 มล. 
9. Volumetric Pipet 25 มล. 
10. Volumetric Pipet 50 มล. 
11. pH paper 
12. กระดาษกรองเบอร์ 4 หรือ 

เบอร์ 40 
13. เครื่องกวนสารละลายพร้อม

ให้ความร้อน 

2 
2 
3 
1 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 

 

 
  

 
 

5. กำรหำซัลเฟต 1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 250 มล. 
3. Beaker 600 มล. 
4. Beaker 1,000 มล. 
5. Dropper 
6. Erlenmeyer flask 250 มล. 
7. ลูกยางพร้อม tip 

1 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

8. Volumetric Pipet 2 มล. 
9. Volumetric Pipet 5 มล. 
10. Volumetric Pipet 100 มล. 
11. ถ้วยกระเบื้อง 72 นิ้ว 
12. แท่งแก้วคนสาร 12 นิ้ว 
13. ปากคีบ (Forceps) 6 นิ้ว 
14. pH paper 
15. Crusible Tong 6 นิ้ว 
16. ชุดกรองสูญญากาศ 
17. กระดาษกรอง GF/C 0.45 

ไมครอน 
18. Magnetic Stirrer 
19. เครื่องกวนสารละลายพร้อม

ให้ความร้อน 
20. Oven 
21. เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหนง่ 
22. Fume hood 
23. Desiccator 

1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

6. กำรหำคลอไรด์ 1. Beaker 250 มล. 
2. Beaker 600 มล. 
3. Beaker 1,000 มล. 
4. Volumetric flask 100 มล. 
5. Erlenmeyer flask 250 มล. 
6. Measuring Pipet 1 มล. 
7. Measuring Pipet 5 มล. 
8. Measuring Pipet 10 มล. 
9. Volumetric Pipet 10 มล. 
10. Volumetric Pipet 25 มล. 
11. Volumetric Pipet 50 มล. 
12. Volumetric Pipet 100 มล. 
13. Dropper 5 มล. 
14. pH paper 
15. ลูกยางพร้อม tip  

4 
2 
2 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

16. pH meter 
17. Oven 
18. เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหนง่ 
19. Fume hood 

1 
1 
1 
1 

 
7. กำรก่อตัวสำร
เชิงซ้อนและกำร
วิเครำะห์หำเหล็ก 

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 100 มล. 
3. Beaker 250 มล. 
4. Beaker 600 มล. 
5. Dropper 3 มล. 
6. Volumetric flask 50 มล. 
7. Erlenmeyer flask 125 มล. 
8. Measuring Pipet 1 มล. 
9. Measuring Pipet 2 มล. 
10. Measuring Pipet 5 มล. 
11. Measuring Pipet 5 มล. 
12. Volumetric Pipet 10 มล. 
13. Volumetric Pipet 25 มล. 
14. Volumetric Pipet 10 นิ้ว 
15. Crusible Tong 
16. ลูกยางพร้อม tip 
17. เครื่องกวนสารละลายพร้อม

ให้ความรอ้น 
18. เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหนง่ 

2 
1 
3 
1 
1 
8 
11 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

 

8. กำรหำแมงกำนีส 1. Beaker 50 มล.  
2. Beaker 250 มล. 
3. Beaker 1,000 มล. 
4. Volumetric flask 100 มล. 
5. Erlenmeyer flask 250 มล. 
6. Measuring Pipet 5 มล. 
7. Measuring Pipet 10 มล. 

2 
1 
1 
9 
9 
2 
1 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

8. Volumetric Pipet 20 มล. 
9. กรวยแก้ว 
10. Crucibles Tong 10 นิ้ว 
11. Dropper 5 มล. 
12. ช้อนตักสาร 
13. ลูกยางพร้อม tip 
14. เครื่องกวนสารละลายพร้อม

ให้ความร้อน 
15. เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหนง่ 
16. Fume hood 
17. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 

 

 
9. กำรหำคลอรีน
ตกค้ำงในน้ ำ 

1. Beaker 100 มล. 
2. Beaker 250 มล. 
3. Beaker 1,000 มล. 
4. Volumetric flask 50 มล. 
5. Volumetric flask 100 มล. 
6. Volumetric flask 500 มล. 
7. Erlenmeyer flask 250 มล. 
8. Volumetric Pipet 1 มล. 
9. Volumetric Pipet 5 มล. 
10. Measuring Pipet 5 มล. 
11. Measuring Pipet 10 มล. 
12. Magnetic bar 
13. Magnetic Stirrer 
14. Dropper 5 มล. 
15. ลูกยางพร้อม tip 
16. ช้อนตักสาร 
17. เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหนง่ 

4 
2 
9 
1 
6 
2 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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รำยวิชำ ENG32 2103 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 2   
จ านวนนักศึกษา 90 คน/ ชั้นเรียน  30 กลุ่ม/ ชั้นเรียน 3 คน/ กลุ่ม 
จ านวน 2 กลุ่มเรียน กลุ่มเรียนที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. (จ านวน 15 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  

กลุ่มเรียนที่ 2 เวลา 16.00-19.00 น. (จ านวน 15 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  
หัวข้อกำรปฏิบัติกำร 

1. การหาค่าของแข็งในน้ า 
2. การหาค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)   
3. การวิเคราะห์หาค่า Chemical Oxygen Demand (COD)   
4. การวิเคราะห์หา Nitrite และ Nitrate   
5. การวิเคราะห์หาค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD)   
6. การวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจน (TKN และ Organic nitrogen)  
7. การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสและฟอสเฟต  
8. การวิเคราะห์น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease)  

 
ตำรำงท่ี 2 ตารางแสดงบัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 

หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

1. กำรหำค่ำ
ของแข็งในน้ ำ 

1. ถุงมือกันความร้อน 
2. ถาดอะลูมิเนียม (ห่อฟอยด์) 
3. Beaker 100 มล. 
4. Beaker 600 มล. 
5. Volumetric pipet 10 มล. 
6. ถ้วยกระเบื้อง 72 นิ้ว 
7. Crucible Tongs 10 นิ้ว 
8. แท่งแก้วคนสาร 12 นิ้ว 
9. Wash bottle (ขวดน้ ากลั่น) 
10. ลูกยางพร้อม tip 
11. (Forceps) ปากคีบ 6 นิ้ว 
12. ตู้อบอุณหภูมิ 103 ๐C 
13. เครื่องชั่งละเอียด 4 ต าแหน่ง 
14. Desiccator 
15. Water bath 
16. กระดาษกรอง GF/C 0.45 

ไมครอน 

1 
1 
3 
2 
5 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

17. เตาเผาอุณหภูมิ 550 ๐C 
18. ชุดกรองสูญญากาศ 

1 

2. ออกซิเจนละลำย 
(Dissolved 
Oxygen)   

1. ขวด BOD 300 มล. 
2. Measuring Pipet 1 มล. 
3. Measuring Pipet 2 มล. 
4. Measuring Pipet 10 มล. 
5. Measuring Pipet 25 มล. 
6. Burette 50 มล. 
7. Erlenmeyer flask 250 มล. 
8. Beaker 50 มล. 
9. Beaker 100 มล. 
10. Beaker 250 มล. 
11. Measuring Cylinder 100 มล. 
12. Thermometer 
13. ลูกยางพร้อม tip 
14. ตู้บ่ม 
15. Cooling bath 
16. DO Meter 
17. เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้

ความร้อน 
18. ปั๊มเติมอากาศ 
19. Fume hood 

20 
1 
3 
1 
1 
3 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

 

 
 

3. กำรวิเครำะห์หำ
ค่ำ Chemical 
Oxygen Demand 
(COD)   

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 250 มล. 
3. Beaker 600 มล. 
4. Test tube COD 20x150 

มล. 
5. Measuring Pipet 1 มล. 
6. Measuring Pipet 2 มล. 
7. Measuring Pipet 5 มล. 

7 
6 
2 
30 
1 
1 
5 
2 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

8. Measuring Pipet 10 มล. 
9. Volumetric Pipet 25 มล. 
10. Volumetric Pipet 50 มล. 
11. Burette 25 มล. 
12. Erlenmeyer flask 250 มล. 
13. ลูกยางพร้อม tip 
14. ตู้อบอุณหภูมิ 180 ๐C 
15. Fume hood 
16. เครื่องผสมสาร (Vortex 

mixture) 

1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 

 

 
 

4. กำรวิเครำะห์หำ 
Nitrite และ 
Nitrate   

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 100 มล. 
3. Beaker 250 มล. 
4. Beaker 600 มล. 
5. Volumetric flask 25 มล. 
6. Volumetric flask 50 มล. 
7. Dropper 3 มล. 
8. Measuring Pipet 2 มล. 
9. Measuring Pipet 20 มล. 
10. Measuring Pipet 50 มล. 
11. ลูกยางพร้อม tip 
12. pH Meter 
13. ถาดอะมิเนียม 
14. Desiccator 
15. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 
16. ตู้อบอุณหภูมิ 103 ๐C 

2 
2 
3 
1 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

5. กำรวิเครำะห์หำ
ค่ำ Biochemical 
Oxygen Demand 
(BOD)   

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 600 มล. 
3. Measuring Pipet 5 มล. 
4. Volumetric Pipet 1 มล. 
5. Volumetric Pipet 2 มล. 

5 
3 
1 
1 
3 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

6. Volumetric Pipet 5 มล. 
7. Volumetric Pipet 10 มล. 
8. Measuring Cylinder 100 

มล. 
9. Burette 50 มล. 
10. ลูกยางพร้อม tip 300 มล. 
11. ขวด BOD 300 มล. 
12. Erlenmeyer flask 250 

มล. 
13. ถาดอะลูมิเนียม 
14. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 ๐C 
15. Fume hood 

1 
2 
2 
1 
2 
48 
3 
2 
1 
1 

 

 
6. กำรวิเครำะห์หำ
ค่ำไนโตรเจน (TKN 
และ Organic 
nitrogen) 

1. Kjeldahl flask 800 มล. 
2. Beaker 50 มล. 
3. Beaker 250 มล. 
4. Beaker 600 มล. 
5. Erlenmeyer flask 250 มล. 
6. Volumetric flask 100 มล. 
7. Measuring Pipet 1 มล. 
8. Measuring Pipet 10 มล. 
9. Volumetric Pipet 25 มล. 
10. Volumetric Pipet 50 มล. 
11. Burette 50 มล. 
12. นาฬิกาจับเวลา 
13. ลูกยางพร้อม tip 
14. ถุงมือกันความร้อน 
15. เตากลั่นไนโตรเจน 
16. เตาย่อยไนโตรเจน 
17. Fume hood 
18. ลูกแก้วกันกระเด็น (glass 

bead) 

14 
2 
4 
5 
10 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

7. กำรวิเครำะห์
ฟอสฟอรัสและ
ฟอสเฟต 

1. Beaker 100 มล. 
2. Beaker 250 มล. 
3. Volumetric Pipet 5 มล. 
4. Measuring Pipet 1 มล. 
5. Measuring Pipet 10 มล. 
6. Measuring Pipet 20 มล. 
7. Crucible Tongs 10 นิ้ว 
8. Funnel (filter glass) 
9. Volumetric flask 50 มล. 
10. Erlenmeyer flask 125 มล. 
11. Dropper 3 มล. 
12. ลูกยางพร้อม tip 
13. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 

6 
2 
4 
2 
5 
3 
1 
1 
9 
14 
3 
2 
1 

 

 

 

8. กำรวิเครำะห์
น้ ำมันและไขมัน 
(Oil and Grease) 

1. Measuring Cylinder 500 
มล. 

2. ถ้วยกระเบื้อง 72 นิ้ว 
3. Forceps (ปากคีบ) 6 นิ้ว 
4. Measuring Pipet 2 มล. 
5. Measuring Pipet 10 มล. 
6. ลูกยางพร้อม tip 
7. Beaker 250 มล.  
8. Beaker 600 มล. 
9. Funnel (พลาสติก) 
10. กระดาษกรอง เบอร์ 40 
11. ถาดอะลูมิเนียม 
12. กรวยแยก + ขาตั้ง 
13. Water bath 
14. ตู้อบอุณหภูมิ 103 ๐C 
15. เครื่องชั่งละเอียด 4 ต าแหน่ง 
16. Desiccator 
17. Fume hood 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
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   1.1.5 อำคำรเครื่องมือ 2 
 ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ ENG32 2106 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

 

        
 

ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำพื้นฐำน อำคำรเครื่องมือ 2 
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รำยวิชำ ENG32 2106 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
จ านวนนักศึกษา 90 คน/ ชั้นเรียน  30 กลุ่ม/ ชั้นเรียน 3 คน/ กลุ่ม 
จ านวน 2 กลุ่มเรียน กลุ่มเรียนที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. (จ านวน 15 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  

กลุ่มเรียนที่ 2 เวลา 16.00-19.00 น. (จ านวน 15 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  
หัวข้อกำรปฏิบัติกำร 

1. การศึกษาสิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

2. การศึกษาสิ่งมีชีวิตในระบบบ าบัดน้ าทิ้ง 

3. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการท าให้ปราศจากเชื้อ 

4. การตรวจนับจ านวนจุลินทรีย์จากจานเพาะเชื้อมาตรฐาน 

5. การตรวจหาจุลินทรีย์โดยวิธีเอ็มพีเอ็น 

6. การตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มโดยวิธีเยื่อกรอง 

7. การวิเคราะห์หาค่า Biochemical Oxygen Demand Test 
8. การศึกษาระบบนิเวศสระน้ า : ปัจจัยทางกายภาพ 
9. การศึกษาอัตราผลผลิตทางชีวภาพ 
10. การจัดรูปแบบสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 
ตำรำงท่ี 3 ตารางแสดงบัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 

หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

1. กล้องจุลทรรศน์ 
(Microscope) 

1. Compound microscope 
2. Stereo microscope 
3. Ocular และ Stage 

micrometer 
4. สไลด์, กระจกปิดสไลด ์
5. ตัวอย่างน้ าที่จะใช้ศึกษา, 

ตัวอย่างสิ่งมชีีวิตที่ใช้วัด 

1 
1 
1 
 
1 
1 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

 

 
2. กำรเตรียมอำหำร
เลี้ยงเชื้อและกำรท ำ
ให้ปรำศจำกเชื้อ 

1. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหาร 
nutrient broth (NB), 
nutrient agar (NA) และ 
plate count agar (PCA) 

2. เครื่องชั่ง กระดาษไขรองชั่ง 
(wax paper) และช้อนตักสาร 
(spatula) 

3. ภาชนะส าหรับเตรียมอาหาร
และแท่งแก้วส าหรับคนอาหาร 

4. เครื่องวัดพีเอช (pH meter) 
5. หม้อกรอกอาหารหรือบีกเกอร์ 
6. ขวดและหลอดทดสอบส าหรับ

บรรจุอาหาร 
7. จานเลี้ยงเชื้อ (Petri dish หรือ 

plate)  
8. หม้อนึ่งความดันไอ 

(autoclave) 
9. ชุดเครื่องกรองจุลินทรีย์ 

3 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
4 
 
3 
1 

 

 

 

 
 

3. สิ่งมีชีวิตในระบบ
บ ำบัดน้ ำทิ้งแบบใช้
ออกซิเจน 

1. แผ่นแก้วสไลด ์
2. แผ่นแก้วปิดสไลด ์
3. Pasteur pipette และลูกยาง 
4. สารละลาย 3% gelatin 

4 
4 
2 
1 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

5. ชุดเครื่องกรองตัวอย่างน้ า 
6. กล้องจุลทรรศน ์
7. น้ ามัน (immersion oil) 
8. กระดาษเช็ดเลนส์ 

1 
1 
1 
1 
 
  

 
 

4. กำรตรวจนับ
จ ำนวนจุลินทรีย์จำก
จำนเพำะเชื้อ
มำตรฐำน 

1. หลอดบรรจุ 0.1% peptone 
water ปลอดเชื้อ 

2. ขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ 
plate count agar (PCA) 

3. จานเลี้ยงเชื้อ 
4. ปิเปตปลอดเชื้อขนาด 1 

มิลลิลิตร 
5. รางหรือภาชนะใสป่ิเปตที่ใช้

แล้ว 
6. แท่งแก้วงอโค้งรูปสามเหลี่ยม

หรือเป็นมุมฉาก 
7. ดินสอหรือปากกา

วิทยาศาสตร์ส าหรับเขียนแก้ว 
8. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

9 
 
2 
 
6 
10 
 
1 
2 
 
2 
 
1 

 

 

 

5. กำรตรวจหำ
จุลินทรีย์โดยวิธีเอ็ม
พีเอ็น 

1. หลอดบรรจุอาหาร lactose 
broth 

2. จานบรรจุหลอดอาหาร eosin 
methylene blue (EMB) 

3. ปิเปตปลอดเชื้อขนาด 1 และ 
10 มิลลิลิตร 

24 
 
9 
 

10 
 
1 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

4. รางหรือภาชนะส าหรับใสป่ิ
เปตที่ใช้แล้ว 

5. ลูป (loop) 
6. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
7. ดินสอหรือปากกา

วิทยาศาสตร์ส าหรับเขียนแก้ว 
8. ชุดสีย้อมส าหรับการย้อมสี

แบบแกรม 
9. แผ่นแก้วสไสด ์
10. กล้องจุลทรรศน ์
11. ตู้บ่มเชื้อ (incubator) 

อุณหภูมิ 35 °C 

 
3 
1 
2 
 
2 
 
4 
1 
5 
 

 

 

 
 

6. กำรตรวจหำ
แบคทีเรียโคลิฟอร์ม
โดยวิธีเยื่อกรอง 

1. ชุดเครื่องกรองปลอดเชื้อ 
2. เยื่อกรอง (membrane 

filter) ปลอดเชื้อ (0.45 µm 
pore size) 

3. ปิเปตปลอดเชื้อขนาด 1 และ 
10 มิลลิลิตร 

4. รางหรือภาชนะส าหรับใสป่ิ
เปตที่ใช้แล้ว 

5. จานเลี้ยงเชื้อปลอดเชื้อ 
6. หลอดบรรจุ M-Endo 

medium 
7. หลอดบรรจุ M-FC broth 
8. ปากคีบ 
9. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

1 
6 
 
 
 

10 
 
1 
 
9 
1 
 
1 
2 
1 
5 

 

 



175 
 

หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

10. ตู้บ่มเชื้อ (incubator) 
อุณหภูมิ 30, 35 และ 44.5 
°C 

11. หลอดปลอดเชื้อ 

 
4 

 

7. ระบบนิเวศสระ
น้ ำ : ปัจจัยทำง
กำยภำพ 

1. เทปวัดขนาด 25 เมตร 
2. ไม้ลวก 
3. เชือก 
4. Secchi disc 
5. เทอร์โมมิเตอร์ 
6. ถังน้ า 
7. pH – paper หรือ pH 

meter 
8. ขวด BOD 
9. DO meter 
10. เครื่องวัดความขุ่น 
11. กระบอกตวงขนาด 1,000, 

500 , 250 ml 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

 

 

 

 

8. Biochemical 
Oxygen Demand 
(BOD) 

1. ขวด BOD ขนาด 300 ml 
2. ตู้อบทึบแสง (incubator) 

อุณหภูมิ 20 °C 
3. ปิเปต ขนาด 1 ml, 5 ml 
4. บีกเกอร์ขนาด 250 ml 
5. กระบอกตวงขนาด 100 ml 
6. บิวเรต 

6 
1 
 
2 
2 
1 
1 

 

 

9. อัตรำผลผลิตทำง
ชีวภำพ 

1. เครื่องเก็บตัวอย่างน้ า 
2. ขวด BOD ขนาด 300 ml 

3. เทอร์โมมิเตอร์ 
4. เชือก 
5. Wisconsin Plankton Net 
6. ขวดเก็บตัวอย่าง 

Zooplankton 

- 
9 
1 
1 
1 
1 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

 
 

10. กำรจัดรูปแบบ
สิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 

1. เชือกฟาง 
2. ไม้ปลายแหลมยาว 1 เมตร 
3. ตลับเมตร 

1 
4 
1 
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รำยวิชำ ENG32 3308 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
จ านวนนักศึกษา 100 คน/ ชั้นเรียน 25 กลุ่ม/ ชั้นเรียน 3-4 คน/ กลุ่ม 
จ านวน 2 กลุ่มเรียน กลุ่มเรียนที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. (จ านวน 15 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  

กลุ่มเรียนที่ 2 เวลา 16.00-19.00 น. (จ านวน 10 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  
หัวข้อกำรปฏิบัติกำร 

1. การวัดสูญเสียในเส้นท่อ 

2. กระบวนการก่อตะกอน 

3. การดูดซับของถ่านกัมมันต์ 

4. การแลกเปลี่ยนไอออน : การปรับสภาพน้ า 

5. การกรองน้ าด้วยกระบวนการออสโมซีสผันกลับ 
6. ผลของการกวนต่อการถ่ายเทมวลระหว่างก๊าซกับของเหลว 
7. ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) 
8. การศึกษากระบวนการบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศและการเกิดก๊าซชีวภาพ 
9. ระบบก าจัดสารอาหารทางชีวภาพ 
10. พ้ืนฐานการเก็บตัวอย่างจากปล่อง 
 

ตำรำงท่ี 4 ตารางแสดงบัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 

หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน
/กลุ่ม 

ภำพประกอบ 

1. กำรวัดกำรไหล
โดยใช้ทฤษฎีของ
เบอร์นูลีย ์

1. Flow Measurement  
2. Flow Over weir apparatus 

1 
1 

 

 

 
 

2. กระบวนกำรก่อ
ตะกอน 

1. Beaker 100 มล. 
2. Beaker 250 มล. 
3. Beaker 1,000 มล. 

10 
2 
10 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน
/กลุ่ม 

ภำพประกอบ 

4. Volumetric flask 1,000 มล. 
5. Volumetric flask 5,000 มล. 
6. Measuring Pipet 10 มล. 
7. Thermometer 
8. Measuring Cylinder 50 มล. 
9. นาฬิกาจับเวลา 
10. เครื่อง Jar test 
11. เครื่องวัดความขุ่น 
12. pH Meter 
13. เครื่องวัดความเร็วรอบ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 
 

3. กำรดูดซับของ
ถ่ำนกัมมันต์ 

1. Test tube 16x150 มล. 
2. Volumetric Pipet 10 มล. 
3. Volumetric Pipet 50 มล. 
4. Volumetric Pipet 100 มล. 
5. Measuring Pipet 1 มล. 
6. Measuring Pipet 10 มล. 
7. Measuring Pipet 25 มล. 
8. Beaker 100 มล. 
9. Beaker 600 มล. 
10. Beaker 2,000 มล. 
11. Magnetic bar 
12. Volumetric flask 100 มล. 
13. Volumetric flask 250 มล. 
14. Volumetric flask 1,000 มล. 
15. Volumetric flask 3,000 มล. 
16. Dropper 3 มล. 

15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน
/กลุ่ม 

ภำพประกอบ 

17. Erlenmeyer flask screw 
cap 250 มล. 

18. นาฬิกาจับเวลา 
19. ลูกยางพร้อม tip 
20. เครื่องเขย่าผสมสารละลาย 
21. เครื่องกวนสารละลาย 
22. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 

15 
1 
2 
1 
1 
1  

 
 

4. กำรแลกเปลี่ยน
ไอออน : กำรปรับ
สภำพน้ ำ 

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 100 มล. 
3. Beaker 600 มล. 
4. Volumetric flask 5,000 มล. 
5. Erlenmeyer flask 125 มล. 
6. Measuring Pipet 5 มล. 
7. Measuring Pipet 10 มล. 
8. Burette 50 มล. 
9. ลูกยางพร้อม tip 
10. นาฬิกาจับเวลา 
11. Ion Exchange Apparatus 
12. ตลับเมตร 
13. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

3 
12 
2 
1 
12 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

 

 

 
 

5. กำรกรองน้ ำด้วย
กระบวนกำรออสโม
ซีสผันกลับ 

1. Beaker 100 มล. 
2. Erlenmeyer flask 125 มล. 
3. Measuring Pipet 1 มล. 
4. Measuring Pipet 10 มล. 
5. Volumetric flask 100 มล. 
6. Burette 50 มล. 
7. Measuring Cylinder 100 มล. 
8. ลูกยางพร้อม tip 

20 
20 
3 
3 
8 
2 
6 
3 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน
/กลุ่ม 

ภำพประกอบ 

9. Dropper 5 มล. 
10. RO Apparatus 
11. TDS and Conductivity 

Meter 
12. pH Meter 

2 
1 
1 
1 

 
 
 

6. ผลของกำรกวนต่อ
กำรถ่ำยเทมวล
ระหว่ำงก๊ำซกับ
ของเหลว 

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 100 มล. 
3. Measuring Pipet 5 มล. 
4. Measuring Pipet 10 มล. 
5. Measuring Pipet 25 มล. 
6. นาฬิกาจับเวลา 
7. ลูกยางพร้อม tip 
8. Aeration apparatus 
9. DO Meter 

2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

 

 

 
 

7. ระบบแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์ (Activated 
Sludge) 

1. ถ้วยกระเบื้อง 72 นิ้ว 
2. Beaker 50 มล. 
3. Beaker 250 มล. 
4. Beaker 600 มล. 
5. Beaker 1,000 มล. 
6. Test tube COD 20x150 มล. 
7. Measuring Pipet 5 มล. 
8. Measuring Pipet 10 มล. 
9. Volumetric Pipet 10 มล. 
10. Volumetric Pipet 20 มล. 
11. Measuring Cylinder 50 มล. 
12. Measuring Cylinder 100 มล. 
13. Volumetric flask 100 มล. 
14. Volumetric flask 1,000 มล. 

12 
4 
3 
3 
2 
9 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน
/กลุ่ม 

ภำพประกอบ 

15. Erlenmeyer flask 250 มล. 
16. Magnetic bar 
17. แท่งแก้วคนสาร 12 นิ้ว 
18. Forceps (ปากคีบ) 
19. ลูกยางพร้อม tip 
20. Activated sludge apparatus 
21. ใบพัดกวน 
22. DO Meter 
23. pH Meter 
24. ตู้อบอุณหภูมิ 103 ๐C 
25. Fume hood 

5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 
 

8. กำรศึกษำ
กระบวนกำรบ ำบัดน้ ำ
เสียแบบไร้อำกำศ
และกำรเกิดก๊ำซ
ชีวภำพ 

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 100 มล. 
3. Beaker 250 มล. 
4. Beaker 600 มล. 
5. Beaker 1,000 มล. 
6. Test tube COD 20x150 มล. 
7. Measuring Pipet 2 มล. 
8. Measuring Pipet 10 มล. 
9. Measuring Pipet 25 มล. 
10. Volumetric pipet 5 มล. 
11. Erlenmeyer flask 125 มล. 
12. ถ้วยกระเบื้อง 72 นิ้ว 
13. Dropper 5 มล. 
14. Volumetric flask 100 มล. 
15. Volumetric flask 500 มล. 
16. Volumetric flask 1,000 มล. 
17. แท่งแก้วคนสาร 12 นิ้ว 
18. ถาดอะลูมิเนียม 
19. ถุงมือกันความร้อน 
20. ปากคีบ (Forceps) 6 นิ้ว 
21. Burette 50 มล. 

2 
2 
3 
1 
1 
15 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน
/กลุ่ม 

ภำพประกอบ 

22. Measuring Cylinder 1,000 
มล. 

23. ลูกยางพร้อม tip 
24. Crusible Tong 10 นิ้ว 
25. ชุดเครื่องกรองสูญญากาศ 
26. กระดาษกรอง GF/C 
27. Water bath 
28. ตู้อบอุณหภูมิ 103 ๐C 
29. เตาเผาอุณหภูมิ 550 ๐C 
30. เครื่องชั่งละเอียด 4 ต าแหน่ง 
31. Desiccator 
32. Fume hood 
33. Anaerobic process 

apparatus 
34. pH Meter 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

 
9. ระบบก ำจดั
สำรอำหำรทำง
ชีวภำพ 

1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 250 มล. 
3. Beaker 600 มล. 
4. Beaker 1,000 มล. 
5. Test tube COD 20x150 มล. 
6. ถ้วยกระเบื้อง 72 นิ้ว 
7. Measuring Pipet 5 มล. 
8. Measuring Pipet 10 มล. 
9. Volumetric pipet 10 มล. 
10. Volumetric pipet 25 มล. 
11. Volumetric pipet 50 มล. 
12. Volumetric pipet 100 มล. 
13. Measuring Cylinder 50 มล. 
14. Measuring Cylinder 100 มล. 
15. Volumetric flask 25 มล. 
16. Volumetric flask 50 มล. 

15 
3 
4 
3 
21 
25 
4 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
10 
16 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน
/กลุ่ม 

ภำพประกอบ 

17. Volumetric flask 100 มล. 
18. Volumetric flask 500 มล. 
19. Volumetric flask 1,000 มล. 
20. Magnetic bar 
21. Erlenmeyer flask 250 มล. 
22. Kjeldahl flask 800 มล. 
23. Burette 50 มล. 
24. Imhoff cone 1,000 มล. 
25. ลูกยางพร้อม tip 
26. Biological Nutrient removal 

apparatus 
27. DO Meter 
28. pH Meter 
29. ตู้อบอุณหภูมิ 103 ๐C 
30. เตาเผาอุณหภูมิ 550 ๐C 
31. Fume hood 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
5 
2 
25 
12 
2 
1 
2 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
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หัวข้อกำรปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน
/กลุ่ม 

ภำพประกอบ 

10. พื้นฐำนกำรเก็บ
ตัวอย่ำงจำกปล่อง  
 

1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศจาก
ปล่อง US.EPA method 5 

2. เครื่องก าจัดอากาศแบบ 
Cyclone 

3. Impinger 
4. Oven และชุดกรอง Filter  

เก็บฝุ่น 
5. Nozzle 

1 
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รำยวิชำ ENG32 3309 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
จ านวนนักศึกษา 100 คน/ ชั้นเรียน 25 กลุ่ม/ ชั้นเรียน 3-4 คน/ กลุ่ม 
จ านวน 2 กลุ่มเรียน กลุ่มเรียนที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. (จ านวน 15 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  

กลุ่มเรียนที่ 2 เวลา 16.00-19.00 น. (จ านวน 10 กลุ่ม/ ชั้นเรียน)  
หัวข้อกำรปฏิบัติกำร 

1. การเก็บตัวอย่าง PM10 PM2.5 และ Respirable Dust 

2. การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

3. การสูญเสียเฮดจากชั้นกรอง โดยไหลผ่านชั้นตัวกรอง  

4. การควบคุมระบบก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร  
5. จาร์เทสต์ 
6. การออกแบบระบบรีเวอร์สออสโมซิสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
7. อัตราการใช้ออกซิเจนทางชีวเคมี  
8. การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 
9. การวิเคราะห์ค่าความร้อนจากขยะด้วยเครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ 
10. ชุดทดสอบการท างานของเครื่องสูบน้ าหอยโขง (การหาประสิทธิภาพการท างาน ของเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง) 

 
ตำรำงท่ี 5 ตารางแสดงบัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 

หัวข้อกำร
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

1. กำรเก็บ
ตัวอย่ำง PM10 
PM2.5 และ 
Respirable 
Dust 

กำรเก็บตัวอย่ำง PM10 
1. เครื่องเก็บตัวอย่าง PM10 ใน

บรรยากาศชนิดอัตราการดูด
อากาศสูงหรือ Hi-Vol 

2. เครื่องมือสอบเทียบอัตราการ
ไหลของอากาศ (Reference 
Flow Device หรือ ReF) 

3. กระดาษกรองชนิด Quartz 
filter 8x10 นิ้ว 

4. แผ่นกราฟบนัทึกอัตราการไหล
ของอากาศ 
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หัวข้อกำร
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

กำรเก็บตัวอย่ำง PM2.5 
1. เครื่องมือเก็บตัวอย่าง PM2.5 

ในบรรยากาศ 
2. เครื่องมือสอบเทียบอัตราการ

ไหลของอากาศ 
3. อุปกรณ์ตรวจสอบการรั่ว 
4. กระดาษกรองชนิด 

Polytetrafluoroethylene 
(PTFE) D=46.2 mm. 

5. ที่คีบกระดาษกรอง 
กำรเก็บตัวอย่ำง Respirable 
Dust 
1. เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่น

ละอองชนิดส่วนบุคคล 
(Personal Air Sampler 

2. เครื่องมือสอบเทียบอัตราการ
ไหลของอากาศแบบอัตโนมัติ 
(เคร่ือง DryCal) 

3. Tree-piece cassette 
4. Aluminum cyclone 
5. Calibration chamber 
6. สายยางชนิด Tygon พร้อม 

Cassette holder D=37 
mm. 

7. กระดาษกรองชนิด Polyvinyl 
Chloride (PVC)  

8. เครื่องชั่ง ความละเอียด 1 
ไมโครกรัม 

9. ตู้ควบคุมความชืน้ 
10. เทอร์โมมิเตอร์ 
11. มาโนมิเตอร์ 
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หัวข้อกำร
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

2. กำรตรวจวัด
ระดับเสียงรบกวน 

1. เครื่องวัดระดับเสียง 
2. ที่ครอบหูลดเสียง (Ear muff) 
3. ขาตั้งเครื่องวัดระดับเสียง 
4. เครื่องเขย่าและเครื่องบด 

(เคร่ืองก าเนิดเสียง) 
5. ตัวปรับเทียบเครื่องวัดระดบั

เสียง (Sound Calibrator) 

 

 

 
3. กำรสูญเสียเฮด
จำกชั้นกรอง โดย
ไหลผ่ำนชั้นตัว
กรอง 

1. Beaker 100 มล. 
2. นาฬิกาจับเวลา 
3. เทปวัดระยะ 15 เมตร 
4. ไม้บรรทัดเหล็ก 3 ฟุต 
5. เครื่องวัดความขุ่น 
6. ปั๊มลม 
7. เครื่องกวน 
8. เครื่อง Filter column 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

4. กำรควบคุม
ระบบก๊ำซชีวภำพ
จำกมูลสุกร 

1. ศึกษาในพื้นที่ระบบผลิตกา๊ซ
ชีวภาพจากมูลสุกรของฟาร์ม
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

 



188 
 

หัวข้อกำร
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

5. จำร์เทสต ์ 1. Beaker 50 มล. 
2. Beaker 100 มล. 
3. Beaker 600 มล. 
4. Beaker 1,000 มล. 
5. Measuring Pipet 1 มล. 
6. Measuring Pipet 5 มล. 
7. Volumetric Pipet 50 มล. 
8. ลูกยางพร้อม tip 
9. นาฬิกาจับเวลา 
10. TDS and Conductivity 

Meter 
11. pH Meter 
12. เครื่องจาร์เทสต์ 
13. เครื่องวัดความขุ่น 
14. เครื่องวัดความเร็วรอบ 
15. เครื่องวัดสีในหน่วยเอดีเอ็มไอ 

3 
3 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

 
 

6. กำรออกแบบ
ระบบรีเวอร์สออส
โมซิสด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

1. โปรแกรม Winflows  
Membrane System Design 
Software 
Version 4.04 

- 
 

 

 
 

7. อัตรำกำรใช้
ออกซิเจนทำง
ชีวเคมี 

1. Overflow flask 22.7 มล. 
2. Overflow flask 43.5 มล. 
3. Overflow flask 97 มล. 
4. Overflow flask 164 มล. 
5. Overflow flask 250 มล. 
6. Overflow flask 365 มล. 
7. Overflow flask 432 มล. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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หัวข้อกำร
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

8. Beaker 250 มล. 
9. Beaker 500 มล. 
10. Measuring Pipet 1 มล. 
11. Measuring Pipet 5 มล. 
12. Measuring Pipet 50 มล. 
13. Volumetric Pipet 50 มล. 
14. Volumetric Pipet 100 มล. 
15. Volumetric Pipet 500 มล. 
16. Magnetic bar 
17. กรวยแก้ว 
18. ลูกยางพร้อม tip 
19. Dropper 5 มล. 
20. เครื่องวิเคราะห์ BOD (BOD 

Oxitop) 
21. BOD Sensor 
22. Remote control 
23. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 ๐C 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
6 
1 
1 

 

 
 

8. กำรวิเครำะห์
องค์ประกอบขยะ 

1. ภาชนะตวงมลูฝอย (ถัง
พลาสติก) 20 ลิตร 

2. ภาชนะตวงมลูฝอย (ถัง
พลาสติก) 50 ลิตร 

3. เครื่องชั่งน้ าหนัก 60 กิโลกรัม 
4. เครื่องชั่งน้ าหนัก 7 กิโลกรัม 
5. ผ้าใบ 3x4 เมตร 
6. พรั่ว 
7. ถาดอะลูมิเนียม 8 นิ้ว 
8. กรรไกรตัดสังกะสี 10 นิ้ว 
9. กรรไกรตัดสังกะสี 130 นิ้ว 
10. Porcelain Crucible 72 นิ้ว 
11. ถ้วยกระเบื้อง 
12. ถุงมือกันความร้อน 
13. ปากคีบ (Forceps) 
14. Crusible Tong 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
10 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
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หัวข้อกำร
ปฏิบัติกำร 

อุปกรณ์กำรทดลอง 
จ ำนวน/

กลุ่ม 
ภำพประกอบ 

15. ตู้อบอุณหภูมิ 103 ๐C 
16. เตาเผาอุณหภูมิ 550 ๐C 
17. เครื่องชั่งละเอียด 4 ต าแหน่ง 

1 

 
 

9. กำรวิเครำะห์
ค่ำควำมร้อนจำก
ขยะด้วยเครื่อง
บอมบ์แคลอริ
มิเตอร ์

1. เครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ 
2. ตู้อบอุณหภูมิ 103 ๐C 

 

1 
1 
 

 

 

 
 

10. ชุดทดสอบ
กำรท ำงำนของ
เครื่องสูบน้ ำหอย
โขงหอยโขง 
 

1. ชุดปมน้ าแบบหอยโขง 
(Centrifugal Pump) 

2. โตะทดลองทางชลศาสตร (HB 
100, อุปกรณเสริม) 

3. นาฬิกาจับเวลา 

1 
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แผนผังห้องปฏิบัติกำรและแสดงพื้นที่ควำมปลอดภัย (Safety Zone) 
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ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อำคำรเครื่องมือ 5 
แผนผังห้องปฏิบัติกำรและแสดงพื้นที่ควำมปลอดภัย (Safety Zone) 
 ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อำคำรเครื่องมือ 11 
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1.2 โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
รหัสวิชำ โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ 

(Software) 
หน่วยบริกำร 

ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 
1/ ENG32 3306 สุขาภิบาลภายใน
อาคาร 

AutoCAD ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 
1 

SolidWorks ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ENG23 1001 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี: 
ATLCP: Animation for Teaching 
and learning C programming 

สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์

ENG32 3309 ปฏิบัติการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 2 

Winflows Membrane System 
Design Software  

Freeware 

ENG32 2107 สถิติส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม      

SPSS Freeware 

ENG32 3307 สารสนเทศภูมิศาสตร์
และการท าแบบก่อสร้างส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ArcGIS/ Multispec Freeware 

ENG32 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 

Microsoft Visio      Freeware 

ENG32 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 

SketchUp   Freeware 

 

                                      

       
                   โปรแกรม AutoCAD            โปรแกรม SolidWorks 
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    โปรแกรม Winflows Membrane System                     โปรแกรม Multispec 

 

                               

   
   โปรแกรม ArcGIS        โปรแกรม SPSS 
 

                                                               

   
    โปรแกรม Microsoft Visio          โปรแกรม SketchUp             
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  2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร   
     2.1 ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
          2.1.1 ห้องสมุด 

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีหนังสือ ต ารา และ
วารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

สาขาวิชา 
หนังสือ/ต ารา 

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ต่างประเทศ  ไทย ต่างประเทศ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี        
คณิตศาสตร ์ 3,108  798 3,906  54 0 24 24 
ฟิสิกส ์ 1,198 174 1,372 58 1 7 8 
ฟิสิกส์/เทคโนโลยเีลเซอร์ฯ 440 15 455 12 0 25 25 
เคม ี 2,499  725 3,224  131 - 39 39 

เคมี/ชีวเคม ี  747  117  864  19 0 15 15 
ชีววิทยา 299 976 1,275 59 0 43 43 
ปรีคลินิก/จุลชีววิทยา 1,545 115 1,660 18 0 17 17 
           /ชีวเวชศาสตร์ 100 3 103 21 0 0 0 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 265 473 738 19 1 6 7 
เทคโนโลยีการจดัการ 1,647 1,438 3,085 129 19 80 99 
เทคโนโลยีกำรเกษตร        
เทคโนโลยีผลิตพืช 923 761 1,684 44 2 31 33 
เทคโนโลยีผลิตสัตว ์ 995 891 1,886 19 8 40 48 
เทคโนโลยีอาหาร 801 638 1,439 114 3 22 25 

เทคโนโลยีชีวภาพ 880 196 1,076 24 0 14 14 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ        
พยาบาลศาสตร ์ 1,235 1,265 2,500 29 5 47 52 
แพทยศาสตร ์ 865 510 1,375 82 7 28 35 
ทันตแพทยศาสตร ์ 139 34 173 103 5 19 24 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,099 876 1,975 17 2 8 10 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 792 554 1,346 6 2 14 16 
วิศวกรรมศาสตร ์        
วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมการผลิต,
การออกแบบผลติภณัฑ ์

475 64 539 65 0 1 1 

วิศวกรรมเกษตร 892 403 1,295 19 1 7 8 
วิศวกรรมขนส่ง 375 722 1,097 47 1 7 8 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 3,972 1,597 5,569 148 0 7 7 
วิศวกรรมเคม ี 2,403 235 2,638 115 0 10 10 
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สาขาวิชา 
หนังสือ/ต ารา 

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ต่างประเทศ  ไทย ต่างประเทศ 

วิศวกรรมเครื่องกล 3,273 251 3,524 214 3 10 13 
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมยานยนต ์ 268 23 291 12 0 0 0 
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
อากาศยาน 

208 15 223 34 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
การจัดการพลังงาน 

- - - 1 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส ์

5 - 5 - 0 0 0 

วิศวกรรมเซรามิก 996 125 1,121 87 0 9 9 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 1,335 197 1,532 86 0 6 6 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 12 2 14 7 0 3 3 
วิศวกรรมพอลเิมอร ์ 1,279 99 1,378 36 2 10 12 
วิศวกรรมไฟฟ้า 4,591 757 5,348 255 2 5 7 
วิศวกรรมโยธา 2,597 1,405 4,002 37 3 36 39 
วิศวกรรมโลหการ 967 168 1,135 144 2 11 13 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 983 884 1,867 125 11 10 21 
วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมอตุสาห
การ,วิศวกรรมเครื่องมือ 

1,271 336 1,607 78 0 9 9 

เทคโนโลยีธรณ ี 1,112 248 1,360 83 1 37 38 
เทคโนโลยีการออกแบบ 11 - 11 - 0 0 0 

 

ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถทราบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ ดังนี้ 
- หนังสือ จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> เกี่ยวกับ ศบส -> การประกัน

คุณภาพการศึกษา -> ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร -> เลือกส านักวิชา/สาขาวิชา 
- วำรสำร จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> ฐานข้อมูลออนไลน์ -> วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ -> วารสารวิชาการท่ีศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการ -> เลือกสาขาวิชา 
นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมเพ่ิมเติม เพ่ือสาขาวิชาสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ดังนี้ 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม (ข้อมูล ณ กันยำยน 2563) 

1.1 หนังสือฉบับพิมพ์ (ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ)  130,441 เล่ม 
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 27,092 ชื่อเรื่อง 
 1.  Cambridge Books Online 132 ชื่อ   
 2.  CRCnetBASE 51 ชื่อ   
 3.  EBSCO: Audiobook 8 ชื่อ   

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
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 4.  EBSCO: eBook Collections 12,466 ชื่อ   
 5.  ProQuest Ebook Central  508 ชื่อ   
 6.  Gale Virtual Reference Library 15 ชื่อ   
 7.  Knover 8,757 ชื่อ   
 8.  MyiLibrary 242 ชื่อ   
 9.  OVID: eBook 5 ชื่อ   
 10.  Science Direct: eBook 428  ชื่อ   
 11.  SpringerLink: eBook 3,149 ชื่อ   
 12.  Wiley Online Library 401 ชื่อ   
 13.  Wood Head: eBook 49 ชื่อ   
 14.  World Sciedtific 421 ชื่อ   
 15.  ส านักพิมพ์อ่ืน ๆ อาทิ Bentham 839 ชื่อ   
1.3 วิทยำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์   
 1. ProQuest Dissertations & Theses Global 
 2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) 
1.4 วำรสำรฉบับพิมพ์ที่บอกรับ 

(วารสารภาษาไทย 128 ชื่อเรื่อง, วารสารภาษาต่างประเทศ 57 ชื่อเรื่อง) 
185 

 
ชื่อเรื่อง 
 

1.5 วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 5,107 ชื่อเรื่อง 
1.  ACS Online  53 ชื่อ   
2.  AIP / APS Journal 24 ชื่อ   
3.  ASCE Journal 37 ชื่อ   
4.  CINAHL Complete 1,400 ชื่อ   
5.  Emerald Management e-Journal 104 ชื่อ   
6.  Informed Librarian Online 17 ชื่อ   
7.  JSTOR : Mathematics and Statistics 107 ชื่อ   
8.  Nature 1 ชื่อ   
9.  Proquest Agricultural & Environmental Science 

Collection 
450 ชื่อ   

10.  Science Direct 700 ชื่อ   
11.  SpringerLink Journal 1,130 ชื่อ   
12.  Taylor & Francis : Mathematical Association of 

AM Collection 
4 ชื่อ   

13.  Wiley Online Library 1,078 ชื่อ   
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14.  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 2 ชื่อ   
1.6 ฐำนข้อมูลออนไลน์   ได้แก่ 20 ฐำน 
 1. Academic Search Complete   
 2. Access Medicine   
 3. ACM Digital Library   
 4. ASTM Standards & Journals   
 5. Clinical Key-Flex   
 6. Clinical Skills-Nursing   
 7. Computers & Applied Sciences Complete 

8. Dentistry & Oral Science Source 
  

 9. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
10. JoVE: Environment Collection 
11. News Center4 

  

 12. NPC Safety and Environmental Service 
13. Ovid 

  

 14. ProQuest Dissertations & Theses Global   
 15. SCOPUS   
 16. Siamsafety.com   
 17. TAIR (The Arabidopsis Information Resource)   
 18. Web of Science   
 19. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป.)   
 20. ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) 

 
  

1.7 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอมประกอบหนังสือ 11,505 รำยกำร 
1. บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการและ

สารสนเทศที่ห้องสมุดอ่ืน ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
3. ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาได้จัดให้มีบริการยืม/ขอส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ 

4. ขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลที่จัดบริการ 
4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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1. Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ Cambridge 
ประกอบด้วย เนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, 
Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international 
relations 

2. CRCnetBASE เป็นส่วนหนึ่งในส านักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นส านักพิมพ์ฯ ชั้น
น าแถวหน้าของโลก CRCnetBASE ได้รับรางวัล Science, Technology, and Medicine 
eBook ยอดเยี่ยม ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การแพทย์  

3. EBSCO: Audiobook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสียง ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 บอกรับเพื่อให้บริการ 8 ชื่อเรื่อง 

4. EBSCO:  eBook Collections หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCOhost ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน โดยได้ผสมผสานฟังก์ชัน
ที่เป็นประโยชน์เพ่ือการใช้งานอย่างง่ายและสะดวกสบาย เช่น การเข้าถึงเอกสารเต็ม , 
ขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่าย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพา
ทุกชนิด , การ Download Offline ที่ผู้ อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การท าอ้างอิง และอ่ืน ๆ  

5. ProQuest Ebook Central หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ชั้นน ากว่า 220 ส านักพิมพ์
ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารการบิน การท่องเที่ยวและโรงแรม ดิจิตอล วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมโยธาเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถิติ วิทยาศาสตร์อาหาร อา
ชีวอนามัยพยาบาล การแพทย์ ทันตแพทย์ ภาษาอังกฤษ 

6. Gale Virtual Reference Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลาย
สาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยมีการสั่งซื้อ มีการใช้งานในรูปแบบไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้ ไม่
ต้องรอยืม-คืน สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมืออันทันสมัย 
เช่น การท า Highlight, การสร้างบันทึก, การให้บริการแบบไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ไม่ว่าจะเป็น
การจัดพิมพ์, การดาวน์โหลด, การส่งเนื้อหาไปยังอีเมล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถผูกบัญชี
ร่วมกันกับ  Google Drive  หรือ  OneDrive   ได้อย่างง่ายดาย,  สามารถแปลภาษาเนื้อหา
ข้อมูล,สามารถอ่านออกเสียงให้ฟัง หรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ MP3, การแชร์เนื้อหาไป
ให้ผู้ที่อยู่ในโลกสื่อ Social ได้ผ่านทาง Facebook, Twitter และอ่ืน ๆ มากมาย 

7. Knovel หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ชั้นน า เช่น  ASME, AIChE, Chem Tech 
Publishing, Elsevier, Industrial Press, Institute of Physics, John Wiley & Sons, 
McGraw Hill, Royal Society of Chemistry, Springer – Verlag ด้านวิศวกรรมศาสตร์  
เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชและเครื่องส าอาง ให้
เอกสารฉบับเต็มเป็น PDF โดยใช้โปรแกรม Acrobat reader มี Interactive Table ช่วยการ

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
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ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หนังสือทุกเล่มเข้าใช้ได้พร้อมกันไม่จ ากัด
จ านวนผู้ใช้ 

8. MyiLibrary หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ชั้นน า ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
9. OVID:  e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านแพทยศาสตร์ ปัจจุบันศูนย์บรรณสารแล

สื่อการศึกษาบอกรับเพ่ือให้บริการ 5 ชื่อเรื่อง 
10. Science Direct: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Science Direct ให้ข้อมูเอก

สารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์
และบันทึกเพ่ือจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct  

11. SpringerLink: eBook ข้อมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ จ านวน 
2,334 ชื่อ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านชีววิทยา ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ
และการบริหารจัดการ ด้านฟิสิกส์ เคมี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์  

12. Wiley Online Library หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของส านั ก พิม พ์  John Wiley & Sons 
ครอบคลุมสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. Wood Head: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Wood Head ครอบคลุม
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท (Chapter) 
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพ่ือจัดเก็บได้ 

14. World Scientific หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ World Scientific ครอบคลุม
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
และการจัดการ 

4.2 หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ 
1 ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลที่ รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
จากประเทศสหรัฐอมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป 
ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้าน
รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

2 ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ 
รวบรวมโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 
 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
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4.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
1 ACS Online ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของบทความ งานวิจัยจาก

วารสารด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 36 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ.1996-
ปัจจุบัน  

2 AIP / APS Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ American Institute of Physics 
and American Physical Society รวม 23 ชื่อเรื่อง (AIP 13 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง 5 
ปี-ปัจจุบัน, APS 10 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี -ปัจจุบัน) ให้ข้อมูลบรรณานุกรม 
บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

3 ASCE Journal ฐานข้ อมู ล วารสาร อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของ  American Society of Civil 
Engineering ให้ข้อมูลเอกสารเต็มของบทความวารสารทางด้านการวิศวกรรมโยธา 37 ชื่อ
เรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน 

4 CINAHL Complete ฐานข้อมูลวารสารด้านการพยาบาลและสหเวช มีวารสารฉบับเต็ม
มากกว่า 1,400 ชื่อ ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข
มากที่สุด โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่สืบค้นจะ
สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน CINAHL Complete ถือเป็น
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ตัวช่วยทางด้านงานวิจัย และ เพ่ือ
งานวิจัยส าหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการ
สาธารณสุขโดยเฉพาะ 

5 Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยครอบคลุม
วารสารทางด้านการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบ
อัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ วิทยาการการจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม 
การปฏิบัติการและการจัดการขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร การจัดการและประเมินผล 
การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยากว่า 104 ชื่อเรื่อง ให้
ข้อมูลเอกสารเต็มย้อนหลังครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน และให้สาระสังเขป
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 

6 Informed Librarian Online ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ INFORMED LIBRARIAN 
ONLINE สามารถค้นหาเนื้อหาของวารสารออนไลน์ทั้งหมดผ่านลิงค์, ปัจจุบันมีเอกสาร
มากกว่า 330,000 ฉบับ, มีการบันทึกคุณลักษณะการค้นหา  สามารถเข้าใช้งานวารสาร
ออนไลน์ได้ทุก ISSUE ย้อนหลังถึงปี ค.ศ. 2003 
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7 JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2006-ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีส่วนของ JSTOR archive collection 

8 Nature วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติชั้นน าของ Nature รายสัปดาห์ เป็น
วารสารที่มีการอ้างถึงหลากหลายสาขาวิชามากที่สุด  

9 ProQuest  Agricultural & Environmental Science Collection ฐ า น ข้ อ มู ล
บรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารของ Proquest LLC. รวมถึง AGRICOLA, 
TOXLINE, ESPM (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ) ที่มีชื่อเสียงและ
ฐานข้อมูลรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIS) ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้ การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกว่า 450 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960-ปัจจุบัน 

10 Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท Elsevier ในปี 2019 วารสาร
ในฐานข้อมูลตามการบอกรับแบบภาคีของส านักงานการครอบคลุม 4 Subject collection 
ได้แก่ 
1.วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences  
2. วารสารสาขาวิชา Engineering  
3. วารสารสาขาวิชา Social Sciences  
4. วารสารสาขาวิชา Immunology and Microbiology  

11 SpringerLink Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็ม ของ Springer. Part 
of Springer Science + Business Media ครอบคลุมบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กว่า 1,130 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1997-ปัจจุบัน  

12 Taylor & Francis: Mathematical Association of AM Collection วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
Mathematical Association of AM Collection ทางสาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร์  สถิ ติ และ
เศรษฐศาสตร์ สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1998 

13 Wiley Online Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสาร เต็มวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ และมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดท าโดย John Wiley & Sons จ านวน 1,200 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน 

14 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี จัดท าโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในชื่อ Suranaree Journal of Science and Technology และทางด้าน
สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในชื่อ  Suranaree Journal 
of Social Science 

 

http://search.proquest.com/agriculturejournals?accountid=28756
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4.4 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
1 Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และ

ครอบคลุมสาขาวิชาจ านวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจ านวนวารสารที่มี
ข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุก
สาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, 
คณิตศาสตร์ , ดนตรี , เภสัชศาสตร์ , ฟิสิกส์ , จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตว์
แพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอ่ืน ๆ 

2 Access Medicine ฐานข้อมูลหนังสือต าราทางการแพทย์ฉบับเต็มของส านักพิมพ์ McGraw-
Hill ประกอบด้วยต าราหลัก 2 กลุ่ม คือ ปรีคลินิก และคลินิก รวมทั้งมีข้อมูลยามากกว่า 51,000 
รายการ ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วีดิโอ 
ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย ข้อมูลปัจจุบันและข่าวในวงการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจน
แบบทดสอบเพ่ือประเมินตนเองจากหนังสือเล่มต่าง ๆ 

3 ACM Digital Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ article reviews และเอกสารเต็มของ
บทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
และจดหมายข่าวทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกว่า 
400 ชื่อเรื่อง จัดท าโดย ACM (Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1985-ปัจจุบัน  

4 ASTM Standards & Journals ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของ
วารสารด้านวิศวกรรมโยธา จ านวน 3 ชื่อเรื่อง ได้แก่ Geotechnical Testing Journal, 
The Journal of     International, Journal of Testing and Evaluation จากส านักพิมพ์ 
American Society for Testing and Materials โดยให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987-
ปัจจุบัน และมาตรฐานกว่า 12,000 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาง ปิโตรเคมี คอนกรีต 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้พร้อมกัน 35 ผู้ใช้ 

5 Clinical Key-Flex ฐานข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วย
ในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค รวบรวมหนังสือทางการแพทย์มากกว่า 1,000 รายการ และ
วารสารทางการแพทย์มากกว่า 500 รายการ หนังสือและวารสารดังกล่าวสามารถเข้าใช้งาน
แบบ Full-Text ได้ทั้งหมด และยังมีข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น Clinical Overview ซึ่งเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับ Evidence-Based Medicine, Guidelines ทางการแพทย์มากกว่า 80 องค์กร
แพทย์ทั่วโลก , Procedure Consults หัตถการทางการแพทย์ , วีดีโอมากกว่า 1,000 
รายการ, รูปภาพมากกว่า 1,000,000 รูป, ฐานข้อมูลยาจาก Gold Standard, คู่มือผู้ป่วย, 
พร้อมทั้ง Medline รวบรวม Abstract ต่าง ๆ จาก PubMed มีการปรับปรุงข้อมูลในฐาน
ทุกวัน 
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6 Clinical Skills-Nursing ฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่น าเสนอข้อมูลและหลักฐานทางการ
พยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาล พร้อมคู่มือประกอบต่าง ๆ รวมไป
ถึงแบบฝึกหัดทบทวน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการท าทักษะทางการ
พยาบาลในแต่ละเรื่องนั้น ๆ 

7 Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุ ม ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.
1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบ
ดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของ
เทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจ านวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่ 

8 Dentistry & Oral Science Source ครอบคลุมมุมมองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาขาทันต กรรม 
รวมถึงสาธารณสุขด้านทันตกรรม เอ็นโดดอนติกส์ (endodontics) อาการปวดหน้า & ศัลยกรรม 
การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน พยาธิวิทยา/ศัลยกรรม/รังสีวิทยาด้านช่องปาก & แม็กซิโลเฟ
เชียล ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมส าหรับเด็ก ปริทันตวิทยา และทันตกรรมประดิษฐ์ ฐานข้อมูล
นี้ได้รับการอัพเดตทุกสัปดาห์ใน EBSCOhost  

9 IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการจาก
สิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อเรื่อง จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers ( IEEE)  แ ล ะ  The Institution of Engineering and 
Technology (IET)  

10 JoVe Environment Collection เป็นฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ Peer 
reviewed Journal มุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัย (13 Journal sections) และวิดีโอคอลเล็คชั่น 
โดยมหาวิทยาลัยบอกรับเฉพาะ Environment Collection โดยวิดีโอส่วนใหญ่จะมีค า
บรรยายท้ายเกี่ยวกับวิดีโอ เพ่ือรองรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

11 News Center 4 บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหา
หลากหลายจากสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 200 แหล่ง 
อัพเดทประเด็นข่าวรายวันที่ก าลังอยู่ในกระแสได้ทันทีจากแถบเมนู รองรับไฟล์มัลติมีเดีย
และไฟล์เอกสาร สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้มากกว่า 
15 ปี 

12 NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้ข้อมูลการอบรม กฎหมาย 
มาตรฐานและสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

http://www.nursingskills.com/suranareeuniversityoftechnology-thailand
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20101014123953f9b83fd5
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13 Ovid ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคนิคและการแพทย์ นับร้อยจากผู้จัดพิมพ์และสังคม
มากกว่า 50 ราย  

14 ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา 
มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและ
ปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายการ และสาระสังเขป
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

15 SCOPUS เป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มี
ข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียนจากส านักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1990-ปัจจุบัน ซึ่ งรายการวารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้ 

16 Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
17 TAIR (The Arabidopsis Information Resource) ฐานข้อมูลทางดา้นชีววิทยาและโมเลกุล

ของ Arabidopsis thaliana ซึ่งเป็นพืชจ าลองที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จัดท าโดยบริษัท 
Phoenix Bioinformatics Corporation ร่วมมือกับ Arabidopsis Biological Resource 
Center (ABRC) เพ่ือให้นักวิจัยสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และดีเอ็นเอ และยังมี
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Arabidopsis Genome Initiative (AGI), โปรโตคอลห้องปฏิบัติการ
ของ Arabidopsis และลิงก์ที่เป็นประโยชน์ 

18 Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง 
ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสาร
ประมาณ 9,200 ชื่อเรื่องเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน   

19 สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป) เว็บไซต์ของสมาคม     อาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป) ในการค้นคว้าข้อมูล หรือ   ดาวน์โหลด
เอกสารข้อมูลต่าง ๆ และเพ่ือติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยของ  สมาคม ฯ ตามสิทธิ์ที่
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นสมาชิกประเภทสถาบัน 

20 ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจาก  สื่อ
สิ่งพิมพ์มากที่สุดกว่า 30 ฉบับในเมืองไทยทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลใน
หมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กรต้องการ ทุกที่ทุกเวลา ในรูปแบบของ ข่าว สัมภาษณ์ 
บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืน ๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภทในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพ์อีก
กว่า 30 ฉบับในเมืองไทย 

ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2563  
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     2.1.2 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม  ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การเรียนการสอนจ านวน 13 ห้อง มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทเช่าจ านวน 780 เครื่อง ให้บริการอย่าง
เพียงพอ โดยมีการจัดเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ จะท าให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย                   
มีประสิทธิภาพ และหากเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนทันที  โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการ 60 เครื่อง/ห้อง  
 ทั้งนี้ ในแต่ละห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 
และโปรแกรมเฉพาะทางส าหรับการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการค านวณ การออกแบบ การเขียน
โปรแกรม เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์  ยังให้บริการพิมพ์งานส าหรับนักศึกษา โดยให้บริการที่อาคาร
เรียนรวม 1 และ 2 นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ไดท าข้อตกลงร่วมกับ google และ Microsoft เพ่ือให้บริการ 
google account และ office 365 account เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ท าให้สามารถใช้เครื่องมือของ 
google และ Microsoft เช่น Google Meet, google classroom, Ms team ส าหรับช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน 
งานวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  

   ศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย ได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยโดยมีการขยายโครงข่ายระบบ Lan และ Wifi เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย
และขยายระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับผู้ใช้ง านได้มากขึ้นมีการจัดเช่าวงจร internet เพ่ิมขึ้นในทุกๆ
ปีงบประมาณ และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย (Digital IT 
Infrastructure) มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นภาระกิจที่จะตอบสนองการมุ่งสู่ smart 
university ของมหาวิทยาลัย  

 ปัจจุบันมีการติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายสาย ทั้งสิ้น 1,300 จุด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่อาคารส านักงาน พ้ืนที่
การเรียนการสอน และพ้ืนที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( learning space) และพ้ืนที่ พักอาศัยของนักศึกษา  
ซึ่งตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การค้นคว้านอกห้องเรียนได้ 

 ข้อมูลการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนออนไลน์ (ช่วงการระบาดของ COVID-19) ตามภารกิจของศูนย์ ดังนี้ 
- การให้บริการโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ : Virtual Application (VA และ VD) โดยมีแผนขยาย

จ านวนโปรแกรมและรองรับผู้ใช้งานให้มากขึ้นในอนาคต 
- การให้บริการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ของมหาวิทยาลัยจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (บริการ 

SUT VPN) 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับการการเรียนการสอน และการท างานออนไลน์ เช่น จัดอบรมการใช้ Google Meet, 

OBS Studio, MS Teams และ Zoom 
- ให้บริการ แนะน า ปรึกษา ตอบค าถาม ช่วยเหลือ แก้ไข ระบบ SUT Office 365, SUT g.dot, SUT ADTT แก่

นักศึกษาและบุคลากร ที่ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ทุกช่องทาง อาทิ โทรศัพท์, Facebook, Line 
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- จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization Desktop) แชร์ทรัพยากร software จาก
ส่วนกลาง เพ่ือใช้ประโยชน์จาก software ที่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ท าให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์มากที่สุด และ
ทั่วถึงกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี Virtualization Desktop Infrastructure (VDI) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพการท างานและการเรียนรู้และพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทรัพยาการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ได้
อย่างทั่วถึง โดยผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จากส่วนกลางได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ได้แนวทางหนึ่ง 

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ ups ประจ าห้อง internet data center เพ่ือให้ระบบสามารถให้บริการเพ่ือการเรียนการ
สอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ท าแผนขยายการใช้งาน bandwidth จากเดิมวงจร intertnet ผ่านบริษัท provider ในปีงบประมาณ 2563 มี
ความเร็ว 5/2 Gbps และช่องความเร็ว internet วงจร Uninet 4 Gbps และในปีงบประมาณ 2564 ความเร็ววงจร 
intertnet ผ่านบริษัท provider จะเพ่ิมเป็น 6/2 Gbps และความเร็ว internet วงจร Uninet เพ่ิมเป็น 10 Gbps 
รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่มากขึ้น 

- ให้บริการ google account และ office 365 account เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ท าให้สามารถใช้
เครื่องมือของ google และ Microsoft เช่น Google Meet, google classroom, Ms team ส าหรับช่วยในกิจกรรม
การเรียนการสอน งานวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมาก ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  

  จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้นักศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 (22 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 63)  

รายละเอียด 
ประเภท (จ านวนเครื่อง) 

รวม
ทั้งหมด Computer 

(a) 
Notebook 

(b) 
mobile device ต่าง ๆ 

1. มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษา 
จ าแนกตามหน่วยงาน 

    

- ศูนย์คอมพิวเตอร์ 942   942 
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 334   334 

- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 68   68 
2. นักศึกษามีการลงทะเบียนการใช้  

wifi กับมหาวิทยาลัย  
7,059 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 63) 
10,787 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 63) 
17,846 
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2.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
   2.2.1 ห้องเรียนและกำรใช้พื้นที่กำรเรียนรู้ 
          1. ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 

                ห้องเรียนที่ศูนย์บริการการศึกษา ได้แก่ อาคารเรียนรวม 1, 2 จ าแนกได้ ดังนี้ 
                 ห้องเรียนที่อาคารเรียนรวม 1 ทุกห้องจะมีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ Projector, Visual 
presenter, Computer Sound/Audio Systems พร้อม Network Systems อาคารเรียนรวม 1  มีห้องบรรยาย
รวมจ านวน 58  ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  จ านวน 4 ห้อง มีขนาดความจุ ดังนี้ 

1.1  ห้องเรียนขนาด 8  ที่นั่ง  จ านวน  2 ห้อง 
1.2  ห้องเรียนขนาด 15 ที่นั่ง  จ านวน  1 ห้อง 
1.3  ห้องเรียนขนาด 20 ที่นั่ง  จ านวน  2 ห้อง 
1.4  ห้องเรียนขนาด 30 ที่นั่ง  จ านวน  3 ห้อง 
1.5  ห้องเรียนขนาด  30 ที่นั่ง  จ านวน  1 ห้อง 
      (Active  Learning) 
1.6  ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง  จ านวน  4 ห้อง 
1.7  ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง  จ านวน  1 ห้อง 
      (Smart  class room) 
1.8  ห้องเรียนขนาด 42 ที่นั่ง  จ านวน  1 ห้อง 
      (Active  Learning) 
1.9  ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง  จ านวน  9 ห้อง 
1.10 ห้องเรียนขนาด 90 ที่นั่ง  จ านวน  17 ห้อง 
1.11 ห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง  จ านวน  8 หอ้ง 
1.12 ห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่ง  จ านวน  8 ห้อง 
1.13 ห้องเรียนขนาด 1,500 ที่นั่ง  จ านวน  1 ห้อง 

ห้องเรียนที่อาคารเรียนรวม 2  ทั้งหมดมีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ครบถ้วนทุกห้อง ได้แก่ เครื่องฉาย 
Projector, Visual Presenter, จอรับภาพ, คอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย ระบบเสียง (ไมโครโฟน 
เครื่องขยายเสียง ล าโพง) มีห้องบรรยายรวมจ านวน  12  ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน จ านวน    
4 ห้อง มีขนาดความจุ ดังนี้ 

2.1  ห้องเรียนขนาด 30  ที่นั่ง  จ านวน  1 ห้อง 
2.2  ห้องเรียนขนาด 108 ที่นั่ง  จ านวน  2 ห้อง 
      (Active  Learning) 
2.3  ห้องเรียนขนาด 120 ที่นั่ง  จ านวน  8 ห้อง 
2.4  ห้องเรียนขนาด 600 ที่นั่ง  จ านวน  1 ห้อง 
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มีการปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนกาสอน และรองรับทักษะการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังรูปภาพ 

 

ห้องเรียน  Active Leaning 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 

จัดโต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับพ้ืนที่ Learning Space   
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     Happy Learning Space อาคารเรียนรวม 2                                      ศูนย์บริการการศึกษา  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ที่ตั้งอาคารเรยีนรวม 1                                             
 

 

ที่ตั้งอาคารเรียนรวม 2  
 
 

  
  

       
 
 
 
 

                ห้องเรียนขนาด 100 ที่นั่ง                                  ห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่ง  
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ห้องเรียนขนาด 150 ที่นั่ง                    ห้องเรียนขนาด 1500 ที่นั่ง      
 
 

        

  

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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 2. ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการให้บริการห้องสมุด และ
ทรัพยากรสารสนเทศ ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทุกสาขาวิชาจะได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีและคณาจารย์ในสาขาวิชานั้น ๆ จะเป็นผู้เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในห้องสมุด 
2.1 ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง  

บริการยืมหนังสือ นิตยสาร ด้วยตนเอง จัดให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
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2.2 ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง 
บริการรับคืนหนังสือ นิตยสาร ด้วยตนเอง จ านวน 8 จุด ภายในมหาวิทยาลัย 
2.3 SUT Wi-Fi 
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมทั้งภายในและรอบอาคารบรรณสาร 
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นและพิมพ์ผล จัดให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 และ 3 
2.5 เครื่องพิมพ์ 

 บริการเครื่องพิมพ์เพ่ือพิมพ์ผลการสืบค้นและเตรียมเอกสาร จัดให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 และ 
3 โดยผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าระบบพิมพ์ผลได้ที่เคาน์เตอร์ Information อาคารบรรณสาร ชั้น 1 

2.6 เครื่องสแกนเอกสาร 
 บริการเครื่องสแกนส าหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง โดยใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการ
เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการสืบค้นและพิมพ์ผล จัดให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 

2.7 บริการ Ask a Librarian 
 บริการรับแจ้งปัญหา สอบถามข้อมูลกับบรรณารักษ์ผ่านเครื่อง IP video phone ที่มีจอแสดงภาพ        
คู่สนทนา จัดให้บริการ จ านวน 5 จุด ได้แก่ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 และ 3 

2.8 eBook reader 
 บริการเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถบรรจุหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ pdf ได้กว่า 
3,500 เล่ม ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 

2.9 iPad 
 บริการ iPad ส าหรับสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือ นิตยสาร บทความ
อิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาศัพท์ ดูหนัง ฟังเพลง ติดตามข่าวสารและ Application ต่างๆ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ 
Information ชั้น 1 

2.10 iPod 
 บริการเครื่องเล่นมัลติมีเดียขนาดเล็ก ( iPod) ส าหรับฟังเพลงและชมภาพยนตร์ ขอใช้บริการได้ที่
เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 

2.11 CyberDict 
 บริการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมค าศัพท์จากพจนานุกรมกว่า 60 เล่ม ส าหรับฝึกออกเสียง
ค าศัพท์ได้ 4 ภาษา เรียนรู้รูปแบบค าศัพท์และรูปแบบประโยค พร้อมฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย ดูหนัง ฟังเพลง และเกม
ฝึกทักษะ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 

2.12 Quicktionary 
 บริการปากกาแปลค าศัพท์ รวบรวมค าศัพท์ทุกสาขาวิชากว่า 200 ,000 ค า หน้าจอแสดงค าที่ถูกสแกน    
ค าแปล และออกเสียงค าหรือประโยคที่ถูกสแกน โดยสามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส 
และสเปน ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 
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2.13 LED TV 
 บริการ LED TV เพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับ Note Book ส าหรับน าเสนอ รายงาน และทบทวนรายวิชา           
จดัให้บริการภายในห้องค้นคว้ากลุ่ม G01-08 

2.14 Mini Projector 
 บริการเครื่องฉายภาพขนาดเล็กส าหรับน าเสนอ รายงาน และทบทวนรายวิชา ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ 
Information ชั้น 1 

 

 3. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
         ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและต าราที่มีคุณภาพ ทันสมัย  ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ด าเนินการ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใน
ปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินงานดังนี้ 
 
ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำสื่อกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้  

1. การพัฒนา/ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบรายวิชา (e-Courseware) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ 
จัดการรายวิชาที่สนับสนุนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยปีการศึกษา 2562 มีการร่วมมือระหว่างคณาจารย์กับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา เสนอรายชื่อวิชา เพ่ือเข้าร่วมพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบรายวิชา (e-Courseware) จากส านัก
วิชา  จ านวน 6 ส านักวิชา และ 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 24 รายวิชา ทั้งนี้ในรายวิชาที่ยังไม่ได้เข้าสู่
กระบวนการผลิตได้มีกระบวนการติดตามเพ่ือการด าเนินการต่อไป  

2. การพัฒนาสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน โดยบูรณาการเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อาทิ 
เทคโนโลยี 3 มิติ  เทคโนโลยีความจริงเสริม เพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาขั้นสูงส าหรับการเรียนการสอนร่วมกับ
คณาจารย์  การผลิตหนังสือและต ารา  โดยส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งเสริมให้มีการแต่ง  แปล 
เรียบเรียงต ารา หนังสือและผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการพิมพ์ต าราหนังสือ และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  

 
ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT e-Learning) เป็นระบบการ
เรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา โดยคณาจารย์สามารถพัฒนารายวิชาออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
และน าไปจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาภาคปกติหรือส าหรับการศึกษาตลอดชีวิตให้กลุ่มผู้เรียนใหม่ได้มี
จ านวนรายวิชาที่ใช้กับการเรียนการสอนจริง 
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ด้ำนนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้ความส าคัญต่อการน านวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาใช้กับการศึกษา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้พัฒนา ห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการ
การใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน โดยร่วมกับส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะที่มีคุณลักษณะตรงกับตามความต้องการ
ใช้งานของคณาจารย์ มีระบบที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือแบบไร้สายกับอุปกรณ์ในห้องเรียน สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือล้น (Active Learning) ของมหาวิทยาลัย โดยตั้งอยู่ที่ห้องเรียน B 1128 
อาคารเรียนรวม 1 มีปริมาณการใช้งาน จ านวน 8 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 114 ครั้ง  
 
กำรให้บริกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือรองรับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ปิด
สถานที่ท าการมหาวิทยาลัยสุรนารีเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563  โดยการให้บริการรองรับ
สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการในภาวะวิกฤต ดังนี้  

1) ศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นส่วนร่วมในหน่วยให้ค าปรึกษาด้านการสอน online ของ มทส. เป็นกรณีเฉพาะ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จัดตั้งหน่วยให้ค าปรึกษาด้านการสอน online ของ มทส. เป็น
กรณีเฉพาะ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 ร่วมกับศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสถานพัฒนาคณาจารย์ เพ่ือรองรับการบริการด้านเครือข่าย และการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที โดยศูนย์นวัตกรรมฯ ให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์  
2. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 
3. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning 
4. การผลิตสื่อบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเอง OBS Studio 
5. เทคนิคการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ 
6. ให้บริการห้องส าหรับการสอนออนไลน์ 
2) ศูนย์นวัตกรรมฯ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยการจัดหา

โปรแกรม Zoom จ านวน 135 ยูนิต เพ่ือรองรับการใช้งาน ช่วยในด้านสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ใน
สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดฯ  ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ใช้การบริหารจัดการห้องประชุม/ห้องเรียนออนไลน์ Zoom 
(รองรับ 100 คน) จ านวน 10 ห้องเรียน และห้องเรียนออนไลน์ Zoom (รองรับ 300 คน) จ านวน 30 ห้องเรียน 
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โดยการจองใช้บริการห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ SUT e-Booking ส าหรับจองห้องเรียนออนไลน์/ห้องประชุม
ออนไลน์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3) ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้จัดอบรมเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล มทส. โรงพยาบาลร่วมผลิต 3 แห่ง ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถานพัฒนาคณาจารย์ ส่วนทรัพยากรบุคคล และ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยจัดการอบรมลักษณะ face to face ในห้องประชุมปกติในช่วงต้นของสถานการณ์
เฝ้าระวังโรคระบาดฯ และการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม รวมทั้งยังได้จัดท าคู่มือการอบรม ใช้งานในรูปแบบ
เอกสาร Document file และวีดิทัศน์ ส าหรับผู้สอนและผู้เรียน  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

4) ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้ปรับปรุง/ติดตั้งส่วนเสริม (ชุด Plug in) ให้กับระบบ SUT e-Learning เพ่ือ
สนับสนุนการจัดเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ให้บริการการจัดการเรียนการสอนบนระบบ SUT e-
Learning เพ่ือรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดท าเนื้อหา บทเรียน และสื่อการสอน ใช้งานบนระบบเพ่ือ
รองรับการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังได้มีการจัดสอบออนไลน์ผ่าน
ระบบ SUT e-Learning โดยใช้แนวทางการสร้างข้อสอบเพ่ือการจัดสอบออนไลน์ ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจ านวนมากในขณะเดียวกันของระบบ SUT e-
Learning ผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนจากโครงการเฝ้าระวังจากสภาวการณ์
ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 เพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว
ข้างต้น 

5) ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้จัดหาชุดอุปกรณ์ส าหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง เพ่ือรองรับการเรียน
การสอนออนไลน์ เพ่ือให้คณาจารย์ที่มีความต้องการที่จะผลิตสื่อการสอน เพ่ือประกอบการสอนในรายวิชาที่เปิด
การสอนออนไลน์ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการให้บริการห้องบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเองที่ศูนย์
นวัตกรรมฯ และที่หน่วยให้ค าปรึกษาด้านการสอน online ของ มทส. ที่อาคารวิชาการ 1 รวมถึงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือเสริมศักยภาพในการสร้างสรรค์การเรียนการ
สอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

                            
  

 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อโสต ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 4. ศูนยเ์ครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

      ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยจัดบริการทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งในส่วน
ของสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์เครื่องมือฯ นอกจากมีห้องปฏิบัติการที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ รวมถึงงานวิจัยแล้ว ยังจัดให้มีโรงประลองเพ่ือสนับสนุนการท าโครงงานของนักศึกษา โดยมี
เจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการใช้เครื่องมือ รวมถึงการจัดอบรม
การความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการก่อนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่ต้องใช้ส าหรับการท าปฏิบัติการ จัดอบรมการใช้เครื่องมือชั้นสูงส าหรับงานวิจัย โดยศูนย์เครื่องมือฯ 
เปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ เข้าใช้ห้องปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

 ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ ทั้งใน ส่วนการซ่อมแซมเชิงป้องกัน (preventive 
maintenance) และการซ่อมแซมกรณีที่เครื่องช ารุด ซึ่งในการด าเนินงานศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดให้มีช่างซ่อม
ประจ าอยู่แต่ละฝ่าย นอกเหนือจากงานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้การซ่อมแซมเครื่องมือที่ช ารุด
ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณ
ส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ซึ่งในการจัดการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
การ และสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลย้อนกลับ
จากผู้ขอรับบริการน ามาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
 

          
    อาคารเครื่องมือ 1 (F1)    อาคารเครื่องมือ 2 (F2) 
 

                
อาคารเครื่องมือ 3 (F3)    อาคารเครื่องมือ 4 (F4) 
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            อาคารเครื่องมือ 5 (F5)                       อาคารเครื่องมือ 6 (F6) 
 

   
 
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา          อาคารเครื่องมือ 10 (F10) 
  บรมราชินีนาถ อาคารเครื่องมือ 9 (F9) 

 

    
 

อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์อาคารเครื่องมือ 11 (F11)    อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์อาคารเครื่องมือ 12 (F12) 
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 5.  ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนอำชีพ 
    ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ  ได้ด าเนินการจัดส่งนักศึกษาไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่าง ๆ จ านวน 2,776 คน จาก 36 หลักสูตรวิชา โดย
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 852 แห่ง ในกระบวนการประเมินผลจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้แก่ สถานประกอบการ 
คณาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินมาแล้ว ทางศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการน าเสนอข้อมูลผล
ประเมินเพ่ือให้ที่ประชุมต่าง ๆ เช่น ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ที่
ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพ่ือให้รับทราบและเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการด าเนินงาน 
 

 
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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2.2.2 สภำพแวดล้อม 
 

 
 

บริเวณประตู 1 หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

 
 

 
แผนที่โดยรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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                                                           อาคารบริหาร                       
 
 

 
 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 
 

                                                                                 
                                          

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  อาคารวิชาการ 1 
 
 
 



 

223 
 

ห้องกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตัวเอง 
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ห้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง 
 

 
อำคำรกิจกำรนักศึกษำ 
 

 
อาคารกิจการนักศึกษา 
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                     งานแนะแนวนักศึกษา                                             กรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  

 

 
 
 
 
 
 

หอพักนักศึกษา 
 

  
 

มุมอ่านหนังสือ พักผ่อน 
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สถำนกีฬำและสุขภำพ 
 
   
 
 
 
 
 

               
 
 
              อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ                             สระว่ายน้ า 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                            
  
 

                                                              ห้องฟิตเนส 
 
 

 
 
 

                              
                     สนามฟุตบอล                                สนามบาสเกตบอล  
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โรงพยำบำล 

 

 
 

 

                 
 

     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 
โรงอำหำร 
 

 
 

โรงอาหารอาคารเรียนรวม 
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
 3.2 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : 
EdPEx 200มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน “โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระดับสถาบัน) ผ่านการ
พิจารณาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563  
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3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

           สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

(3 สิงหำคม 2563 ถึง 15 สิงหำคม 2564) 

 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

วันที ่30 กันยายน 2564 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 
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ปีการศึกษา2563 

 

 

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

อาจารย์   ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 

ประธานกรรมการ 

 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ธิราพร จุลยุเสน 

กรรมการ 

 

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

นางสาวนารี กลิ่นกลาง 

เลขานุการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

       ผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่า   

       องค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการบริหารจัดการหลักสูตร  

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรฯ 5 ข้อ ทั้งนี้  ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณบดีส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที ่15/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

       องค์ประกอบที่  2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้    

(AUN-QA 1 ถึง AUN QA-11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น 7 

ระดับ โดยมีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์  
AUN-QA ที ่

ชื่อเกณฑ ์ คะแนนผลกำรประเมิน (คะแนน) 

1 Expected Learning Outcomes 3 

2 Programme Specification 3 

3 Programme Structure and Content 3 

4 Teaching and Learning Approach 3 

5 Student Assessment 3 

6 Academic Staff Quality 4 

7 Support Staff Quality 4 

8 Student Quality and Support 4 

9 Facilities and Infrastructure 4 

10 Quality Enhancement 3 

11 Output 3 

 

สารบัญ 
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หน้ำ 

-  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563.................     ข 

-  บทสรุปผู้บริหาร ............................................................................................................. .........................     ค 

-  สารบัญ ...................................................................................................................... ..............................     ง 

-  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี.....     1 

-  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA..........................    3 

-  จุดแข็ง (Strengths) และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)...................................   9 

 

ภำคผนวก 

 ภาคผนวก 1 เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ.....................................................................   27 

 -  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 -  องค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ระดับหลักสูตร 

 ภาคผนวก 2 ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1498/2564 ลงวันที่ 30             31 

                               สิงหาคม 2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

                              ระดับหลักสูตร ส านักวิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   ปีการศึกษา 2563 

 ภาคผนวก 3 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                 40 

                               ส านักวิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

                               ปีการศึกษา 2563 
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ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 

กำรก ำกับให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี  
                ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

●  เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
1 จ ำนวนอำจำรย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตรฯ 2558 
สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น และแตล่ะท่านไมไ่ด้เปน็
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร  

2 คุณสมบัติอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตรฯ 2558 
สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 5 คน โดยมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 1 คน และด ารงต าแหน่งทางวชิาการระดบั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน ต าแหน่งอาจารย์ 2 คน โดยทุกคนมผีลงานทางวชิาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3 คุณสมบัติของ
อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตรฯ 2558 
สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน โดยมีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 1 คน และด ารงต าแหน่งทางวชิาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 3 คน ต าแหนง่อาจารย์ 2 คน โดยทุกคนมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4 คุณสมบัติของ
อำจำรย์ผู้สอน 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตรฯ 2558 
สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีอาจารย์ผู้สอน จ านวน 12 คน คุณวุฒิปริญญาเอก  
10 คน ปริญญาโท 2 คน 

10 กำรปรับปรุง
หลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตรฯ 2558 
1) เร่ิมเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2536 
2) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปกีารศึกษา พ.ศ. 2563 
 หลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
     (หลักสูตรจะปรับปรุงให้แลว้เสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

          สรุปผล  : หลักสูตรมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์กำรก ำกับมำตรฐำน 5 ข้อ 
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 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2564  เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
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ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 2 

กำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA 
 

Criteria คะแนน ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนประเมิน  
โดยคณะ กรรมกำร 

1 Expected Learning Outcomes   

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated 
and aligned with the vision and mission of the university [1,2] 

3 3 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific 
"and generic" (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

4 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 

2 Programme Specification   

2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date [1,2] 

4 4 

2.2 The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date [1,2] 

4 4 

2.3 The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders [1, 2] 

3 3 

 Overall opinion 4 3 

3 Programme Structure and Content   

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment 
with the expected learning outcomes [1] 

3 3 

3.2 The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear [2] 

3 3 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 
and up-to-date [3,4,5,6] 

4 4 

 Overall opinion 3 3 

4 Teaching and Learning Approach   

4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders [1] 

2 4 
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Criteria คะแนน ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนประเมิน  
โดยคณะกรรมกำร 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes [2,3,4,5] 

3 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 3 3 

 Overall opinion 3 3 

5 Student Assessment   

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [1,2] 

3 3 

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 

3 4 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability and fairness of student 
assessment [6,7] 

3 4 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

3 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 3 3 

 Overall opinion 3 3 

6 Academic Staff Quality   

6.1 Academic staff planning (Considering succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and service [1] 

3 4 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research and 
service [2] 

3 4 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated [4,5,6,7] 

3 4 

6.4 Competences of academic staff are identified are evaluated [3] 4 4 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

3 4 
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Criteria คะแนน ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนประเมิน โดย
คณะ กรรมกำร 

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [9] 

3 4 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff 
are established, monitored and benchmarked for improvement 
[10] 

2 3 

 Overall opinion 3 4 

7 Support Staff Quality   

7.1 Support staff planing (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out to fulfil the needs for education, 
research and service [1] 

4 4 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and communicated [2] 

3 4 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 3 4 

7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

3 4 

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [5] 

3 4 

 Overall opinion 3 4 

8 Student Quality and Support   

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date [1] 

4 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 
determined and evaluated [2] 

4 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, 
academic performance, and workload [3] 

4 4 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, 
and other student support services are available to improve 
learning and employability [4] 

4 4 
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Criteria คะแนน ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนประเมิน  
โดยคณะ กรรมกำร 

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal well-
being [5] 

4 4 

 Overall opinion 4 4 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture 
halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated 
to support education and research [1] 

4 4 

9 Facilities and Infrastructure   

9.2 The library and its resources are adequate and updated to 
support education and research [3,4] 

4 4 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to 
support education and research [1,2] 

4 3 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate 
and updated to support education and research [1,5,6] 

4 4 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access 
for people with special needs are defined and implemented [7] 

3 4 

 Overall opinion 4 4 

10 Quality Enhancement   

10.1 Stakeholders' needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

3 4 

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement [2] 

3 3 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 
are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance 
and alignment [3] 

3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4] 3 3 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

4 4 

10.6 The stakeholder's feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

2 3 
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Criteria คะแนน ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนประเมิน โดย
คณะ กรรมกำร 

 Overall opinion 3 3 

11 Output   

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

3 3 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3 3 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3 3 

11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

3 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
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จุดแข็ง (Strengths) และเรือ่งที่สำมำรถปรบัปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

1 Expected Learning 
Outcomes 

1.1 The expected learning outcomes 
have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission of 
the university [1,2] 

- การจัดท า PLOs มีการค านึงถงึความ
สอดคล้องกบั V/M ของมหาวิทยาลัยและ
ส านักวิชา รวมทั้ง I และปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และ TQF 6 ด้านเพื่อ
น ามาสร้าง PLOs 

- PLOs ข้อ 1, 2, 4-9 มีความชัดเจน 
 

- PLOs ข้อ 3 ยังไม่ชัดเจน (มีความตื่นตัวในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม) หลักสูตรพึงพิจารณา
แก้ไข 

 1.2 The expected learning outcomes 
cover both subject specific "and 
generic" (i.e. transferable) learning 
outcomes [3] 
 

  มีการจ าแนก PLOs ทั้งสว่นของ generic 
LOs และ subject specific LOs 

- 

 1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of the 
stakeholders [4] 

- PLOs ตอบความต้องการของสป.อว. (ตาม 
TQF 6 ด้าน) ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- หลักสูตรมีการแบ่งกลุ่ม SHs หลักออกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มศษิย์เก่า และ
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

- กระบวนการน าความต้องการของ SHs มา
จัดท าและปรับปรุง PLOs ยังไม่ชดัเจน 

- ไม่พบกระบวนการคัดกรองสิง่ที่เป็นความ
ต้องการที่แท้จริง (need) ออกมาจากความ
ต้องการ (want) เพือ่น ามาสร้าง PLOs 

- ตรวจสอบความต้องการของมหาวิทยาลัย และ
การก าหนด Stakeholder ให้ครอบคลุมย่ิงขึ้น 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

2 Programme 
Specification 

2.1 The information in the programme 
specification is comprehensive and 
up-to-date [1,2] 

ข้อก าหนดหลักสูตร (ข้อมูลรายละเอียดของ
หลักสูตร) มีรายละเอียดแสดงไวค้รอบคลุม
และครบถว้นใน มคอ. 2 และเผยแพร่ผ่าน
ระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัย 

 

- หลักสูตรพึงพิจารณาเพิ่มช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร 

 2.2 The information in the course 
specification is comprehensive and 
up-to-date [1,2] 

- ข้อก าหนดรายวิชาและค าอธบิายรายวิชาของ
สาขา มีรายละเอียดแสดงไว้ครบถ้วนใน 
มคอ. 3 และ course syllabus ในทุก
รายวิชา และให้นักศกึษาก่อนการสอน 

 

- 

 2.3 The programme and course 
specifications are communicated and 
made available to the stakeholders 
[1, 2] 

- มีการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร
และรายละเอียดรายวิชาผ่านระบบ E-
learning  ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา
ปัจจุบัน 

- อาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูลประมวลการสอน
รายวิชา (Course Syllabus) กับให้นักศกึษา
เม่ือเริ่มการสอนทกุวิชา 

 

- หลักสูตรพึงพิจารณาวธิีการทวนสอบว่า มี SHs 
(กลุ่มอื่น ๆ นอกจากนักศึกษาปัจจุบัน) เข้าถงึ
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร 

3 Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is designed based 
on constructive alignment with the 
expected learning outcomes [1] 

- หลักสูตรถูกออกแบบมาโดยใช้ PLOs 9 ข้อ 
เป็นกรอบอ้างอิงในการออกแบบ และแสดง
รายวิชาชีพตาม PLOs 9 ข้อ 

- หลักสูตรพึงพิจาณากระบวนการออกแบบ
โครงสร้างของหลกัสูตรและการก าหนด
รายวิชาในหลักสูตรให้ชัดเจน 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

- การก าหนดรายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ทั้ง 6 ด้าน (TQF) 

 

 3.2 The contribution made by each 
course to achieve the expected 
learning outcomes is clear [2] 

- มีการกระจายรายวิชาของกลุ่มวิชาชีพ 
(วิชาชีพบังคับและวิชาเลือกบงัคบั) ไปชว่ย
ผลักดัน PLOs ทั้ง 9 ข้อ 

- มีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้สู่รายวิชา (curriculum 
mapping) ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 
(TQF) 

- พิจารณาความสอดคล้องของ CLO กับ PLO 
ให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู ้

 3.3 The curriculum is logically 
structured, sequenced, integrated and 
up-to-date [3,4,5,6] 

- มีการจัดวางรายวิชาเป็นล าดับขั้นตอน 
สอดคล้องกบัผู้เรียนแต่ละชั้นปี (รายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาขั้นกลาง และรายวิชาขั้นสูง
ตามล าดับ) 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรีทุก ๆ 5 ปี (มคอ. 2 
ทั้งเล่มทันสมัย) 

- มีการบูรณาการความรู้เฉพาะในรายวิชาการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม วชิาโครงงาน 
และสหกิจศึกษา 

- 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

4 Teaching and 
Learning Approach 

4.1 The educational philosophy is 
well articulated and communicated 
to all stakeholders [1] 

- ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรสอดคล้อง
กับปรัญญาการศกึษาของมหาวิทยาลัยและ
ส านักวิชา  

- มีการสื่อสารปรัญญาการศกึษาถึง SHs ได้แก่ 
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เกา่ และผู้ใช้
บัณฑิตผ่านช่องทางการเผยแพรต่่าง ๆ เช่น 
อาจารย์ผู้สอน ได้รับการเผยแพรโ่ดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศกึษา ผ่าน
กิจกรรมและรายวิชา และเว็บไซต์ของ
สาขาวิชาและ QA 

- 

 4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the 
achievement of the expected learning 
outcomes [2,3,4,5] 

- ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
สอดคล้องกบั PLOs โดยให้นักศกึษารู้จักคิด
วิเคราะห์ ท างานหนัก และใฝ่เรียนรู้ ท างาน
เป็นทีม มีการทบทวนทุกภาคการศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท ามคอ. 3 
และมคอ. 5 ตามก าหนด 

- มีวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ 
PLOs ทั้ง 9 ข้อโดยการก าหนดกจิกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย (8 รูปแบบ) 

- 

 4.3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

- หลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(life-long learning, LLL) โดยการมีทักษะ 
5 ข้อ เช่น ในรายวชิาสหกิจศกึษา และวิชา

- พิจารณาจัดท าแผนในการปรับปรุงเพือ่ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (PDCA) 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

โครงงาน นอกจากนี้ยังมีรายวิชาอื่น ๆ ที่
จัดการเรียนการสอนเพือ่ให้นักศกึษาเกิด
ทักษะ LLL 

- หลักสูตรมีกระบวนการประเมิน LLL ของ
นักศึกษา ในหลายวิธกีารประเมิน เช่น สอบ 
ประเมินงานที่มอบหมาย คะแนนรายงาน 
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
 

5 Student 
Assessment 

5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected learning 
outcomes [1,2] 

- หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลนกัศึกษา
ระหว่างเรียนตามเกณฑก์รอบมาตรฐาน
คุณวุฒิทัง้ 6 ด้าน และสอดคล้องกับ PLOs  

- หลักสูตรมีการจัด EnVI-CAMP เพื่อปรับ
พื้นฐานนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 

 

- พิจารณาวิธีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
นักศึกษาก่อนจบให้สอดคล้องหรอืเชื่อมโยงกับ 
PLOs ของหลกัสูตร 

 5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and grading 
are explicit and communicated to 
students [4,5] 

- หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุก
รายวิชาแจ้งนักศึกษาให้ทราบถึงเกณฑ์ 
วิธีการประเมิน สัดส่วนการให้คะแนน 
แผนการสอนอย่างชัดเจนในวนัแรกของการ
เปิดภาคการศกึษาของรายวิชานัน้ ๆ โดย
สามารถดาวโหลดเอกสารได้ทางออนไลน์ 
เช่น E-learning และ Facebook 

- 



 

244 
 

 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

 

 5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are used 
to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

- หลักสูตรมีกระบวนการก ากับการประเมิน
นักศึกษาศ เพื่อให้เกิด validity and 
reliability ได้แก่ เหตุผลของการให้คะแนน
และประชุมเกรดในระดับสาขาวชิาและส านัก
วิชา 

- ใช้หลักเกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics ใน
รายวิชา เตรียมโครงงานและโครงงาน 
(reliability, fairness) 

- มีกระบวนการประเมินเพื่อให้เกิด Validity 
และ Reliability 

- 

 5.4 Feedback of student assessment is 
timely and helps to improve learning 
[3] 

- หลักสูตรมีกระบวนการดังนี้ คอื หลังการสอบ
กลางภาค อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งคะแนนแก่
นักศึกษาภายในเวลาท่ีก าหนด นกัศึกษาจะ
สามารถถอนรายวิชาหรือปรับปรงุพัฒนาผล
การเรียนให้ดีขึ้น นอกจากนี้มีการตั้งกลุ่ม 
Facebook ของรายวิชาเพือ่สื่อสารเรื่อง
คะแนน มีการประเมินเพื่อการพฒันา 
(formative assessment) ระหว่างการเรียน
การสอน ในหลายรายวิชา การประเมิน

- 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุง
ตัวเอง 

 5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

- การอุทธรณ์ แบ่งออกได้เปน็ 2 ระยะ ก่อน
เกรดออก และหลังเกรดออก โดยก่อนเกรด
ออก หากนักศกึษาสงสัยผลการประเมิน
สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ส าหรับหลังเกรดออก 
หลักสูตรใช้กระบวนการอุทธรณต์ามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

 - มีการก าหนดให้อุทธรณ์ได้ 2 ระยะ ก่อน
เกรดออกและหลงัเกรดออกแล้ว 

- พิจารณาวิธีการสื่อสารให้นกัศกึษาทราบถึง
กระบวนการอุทธรณ์ผลการประเมิน และ
กรอบเวลาที่ชัดเจน 

6 Academic Staff 
Quality 

6.1 Academic staff planning 
(Considering succession, promotion, 
re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and 
service [1] 

- ส านักงานอธกิารบดีท าหน้าที่รบัผิดชอบเรื่อง
การวางแผนเกี่ยวกับจ านวนสัดสว่นอาจารย์
ต่อนักศึกษา การหาอัตราก าลังทดแทน
อาจารย์ที่เกษียณอายุการท างาน   

- ปีการศึกษา 2563 สาขามีจ านวน อาจารย์ 
ทั้งสิ้น 11 คน เปน็อาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก 10 คน แบ่งตามต าแหนง่วิชาการได้เป็น 
รองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5 คน และ อาจารย์ 4 คน จ านวนและ

- 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

คุณสมบัติของอาจารย์ตอบ needs ของ
หลักสูตร 

 6.2 Staff-to-student ratio and 
workload are measured and 
monitored to improve the quality of 
education, research and service [2] 

- แสดงสัดส่วนจ านวนนักศกึษาต่ออาจารย์เต็ม
เวลาเท่ากบั 20.01 ซ่ึงทางหลักสตูรได้เปรียบ
เทียบกับการก าหนดโดยสภาวิศวกรที่ควรมี
ค่าสัดส่วนนศต่ออจเท่ากับ 20 ต่อ 1 

- 

 6.3 Recruitment and selection criteria 
including ethics and academic 
freedom for appointment, 
deployment and promotion are 
determined and communicated 
[4,5,6,7] 

- มหาวิทยาลัยมีก าหนดหลักเกณฑ์และ
ประกาศเกณฑ์ในการรับสมัครอาจารย์ 

- หลักสูตรมีกระบวนการรับอาจารย์ เริ่มจาก
ระดับสาขา ไปจนถึงสภามหาวิทยาลัย ซ่ึง
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- 

 6.4 Competences of academic staff 
are identified are evaluated [3] 

- หลักสูตรใช้เกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ และ
เกณฑ์ผลงานด้านวิชาการ (การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ) ซ่ึงมีก าหนดชัดเจนโดย
มหาวิทยาลัย 

- อาจารย์ได้รับการรับรองการสอนตามเกณฑ์ 
UKPSF 

- 

 6.5 Training and developmental needs 
of academic staff are identified and 

- หลักสูตรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการ
อบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
อาจารย์ เช่น การจัดอบรมให้อาจารย์

- 
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activities are implemented to fulfil 
them [8] 

ประจ าปี การประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ อบรม สัมมนา ซ่ึงทาง
มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

 6.6 Performance management 
including rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service [9] 

- มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกพนกังาน ด้านการ
สอนและการบรกิารวิชาการดีเดน่ทุกปี 
เพื่อให้เป็นก าลังใจในการท างาน มีระบบการ
เลื่อนขั้นเงนิเดือนทกุปีตามระเบยีบของ
มหาวิทยาลัย 

- 

 6.7 The types and quantity of 
research activities by academic staff 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

- หลักสูตรมีการบันทึกจ านวนผลงานวิจัยและ
การน าเสนอผลงานวิจัย ของอาจารย์ 

- พิจารณาการเทียบเคียง (benchmark) 
กิจกรรมทางด้านงานวิจัยทั้งประเภทและ
คุณภาพของผลงานกับหลักสูตรอืน่ ๆ 

7 Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff planing (at the 
library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out to fulfil 
the needs for education, research and 
service [1] 

- หลักสูตรมีพนักงานสายสนับสนุนแบง่
ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื พนักงานสายสนับสนุน
ส่วนกลาง จากระบบรวมบรกิารประสาน
ภารกิจ และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน 2 คน  

- หลักสูตรมีทบทวนอัตราก าลงัพลของ
พนักงานสายสนับสนนุเนื่องจากมีการรับ
จ านวนนักศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น 

- 
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 7.2 Recruitment and selection criteria 
for appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated [2] 

- มหาวิทยาลัยมีก าหนดหลักเกณฑ์และ
ประกาศเกณฑ์ในการรับสมัครพนักงานสาย
สนับสนุน  

- หลักสูตรมีส่วนร่วมกบัส่วนทรัพยากรบุคคล
ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ช่วยสอนและวิจัย 

- 

 7.3 Competences of support staff are 
identified and evaluated [3] 

-หลักสูตรมีระบบที่ชัดเจนในการประเมินผล
งานของพนักงานสายสนับสนุน ซ่ึงเป็นไป
ตามโครงสร้างของส านักวิชาและ
มหาวิทยาลัย อาจารย์ในสาขาวิชา ส่ง
ข้อเสนอแนะถงึหวัหน้าสาขา จากนั้นหวัหน้า
สาขาประเมินเพื่อสง่ให้ผู้บรหิารระดับส านัก
ต่อไป 

- 

 7.4 Training and developmental needs 
of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them [4] 
 

- ส านักวิชามีระบบบคุลากรให้เขา้ร่วมอบรม 
สัมมนา ประชุมวิชาการประจ าปี 

- 

 7.5 Performance management 
including rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service [5] 

- แต่ละปีการศึกษาจะมีการเสนอชื่อพนักงาน
ดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนกังานดีเด่น
ในระดับมหาวิทยาลัย 

- 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

 

8 Student Quality 
and Support 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-
date [1] 

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนการรับ
นักศึกษาเข้า ซ่ึงในปกีารศึกษา 2563 
กระบวนการรับนกัศึกษาผ่านระบบ TCAS 
แบ่งออกเป็น 5 รอบ 

- กระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติตามฝ่ายรับนักศึกษา ศูนยบ์ริการ
การศึกษา โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ 

- มีระบบการรับเข้าโดยส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง 

- 

 8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are determined 
and evaluated [2] 

- สาขามีการวางแผนคัดเลือกนักศึกษา 
สอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลัย เช่น 
การรับตรง การรับผ่านระบบแอดมิชชั่นและ
ระบบโควตา  

- สาขามีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
โดยรายงานเป็นผลจ านวนนักศกึษาใหม่ของ
สาขาเทียบกับแผนการรับนักศกึษา ต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อน ามาใช้เป็นข้อสังเกต

- 
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ข้อเสนอแนะ ปรบัปรุงกระบวนการรับ
นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

- มีกลไกในการคัดเลือกและด าเนินการ
ประเมินกระบวนการรบั 

 8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

- ทางสาขาวิชามีการก าหนดอาจารย์ 2 ท่านท า
หน้าที่เปน็อาจารย์ที่ปรึกษาให้กบันักศกึษาใน
แต่ละปีการศึกษา จนกระทั่งนกัศึกษาส าเร็จ
การศึกษา มีระบบนกัศกึษาเกรดต่ ากว่า 2.00 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อแนะน าการ
ลงทะเบียน แนะน าปัญหาสว่นตวั ค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนเป็นต้น  

- ทางสาขามีการติดตาม สังเกต ผลการเรียน
นักศึกษาผ่านการประชุมเกรด หากนักศกึษา
คนใดมีผลการเรียนผิดปกติจะมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการเพื่อแก้ไข 

 

- 

 8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, and 
other student support services are 
available to improve learning and 
employability [4] 

- ทางสาขาวิชามีการก าหนดอาจารย์ 2 ท่านท า
หน้าที่เปน็อาจารย์ท่ีปรึกษาให้กบันักศกึษาใน
แต่ละปีการศึกษา จนกระทั่งนกัศึกษาส าเร็จ
การศึกษา มีระบบนกัศกึษาเกรดต่ ากว่า 2.00 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อแนะน าการ

- 
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ลงทะเบียน แนะน าปัญหาสว่นตวั ค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนเป็นต้น 

- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีความรู้และทกัษะทีเ่ป็น
ประโยชน ์

 8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and research 
as well as personal well-being [5] 

- ทางสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน และสรรหารุน่พี่มาช่วย
ในกิจกรรมดังกล่าว ในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
Envi Camp และ Envi Trip เป็นต้น 

- เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงมีผลช่วยท าให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้เรว็ขึน้ 

- มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการศึกษากบันักศึกษา เช่น 
อุปกรณก์ารเรียนเพียงพอและทนัสมัย 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 

 

- 

9 Facilities and 
Infrastructure 

9.1 The teaching and learning facilities 
and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are 

- ใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการ
สอนร่วมกัน 

- หลักสูตรมีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการ
เรียนการสอนและเครื่องมืออปุกรณ์ที่

- 
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adequate and updated to support 
education and research [1] 

เพียงพอและทันสมัย  สามารถรองรับการ
เรียนและการวิจัยของนกัศึกษา 

 

 9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

- หลักสูตรมีศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษาซ่ึง
มีทรัพยากรด้านต าราและแหล่งขอ้มูลที่
เพียงพอและทันสมัย และใช้ส่ิงอ านวยความ
สะดวกด้านการเรียนการสอนร่วมกัน 

 

- 

 9.3 The laboratories and equipment 
are adequate and updated to support 
education and research [1,2] 

- หลักสูตรมีศูนย์เครือ่งมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซ่ึงมีทรัพยากรด้านเครือ่งมือ
อุปกรณ์ทีเ่พียงพอ และใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อ
การเรียนการสอนร่วมกัน 

 

- พิจารณาการจัดหาเครื่องมือทีท่ันสมัยและ
ปลอดภัยกับนักศกึษา 

 9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are adequate 
and updated to support education 
and research [1,5,6] 
 

- หลักสูตรมีศูนย์คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีทรัพยากร
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและทันสมัย 

 

- 

 9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 
people with special needs are defined 
and implemented [7] 

- หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาและมีความ
ปลอดภัย มีชุดปฐมพยาบาล มีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและความ
สะอาด 

- 
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10 Quality 
Enhancement 

10.1 Stakeholders' needs and 
feedback serve as input to curriculum 
design and development [1] 

- หลักสูตรมีกระบวนการน า need จาก SHs 
มาเพื่อปรับปรงุหลักสูตรปี 2564 โดยมี SHs 
จาก 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา ศษิย์เก่าและ
นายจ้าง  

- น า need จาก สภาวิศวกร มาใช้ปรับปรุง
หลักสูตรด้วย 

- พิจารณาน า feedback จาก SHs มาปรับปรุง
หลักสูตร 

 10.2 The curriculum design and 
development process is established 
and subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

- หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร โดยคณะท างาน QA รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล feedback จาก 
SHs 3 กลุ่ม แล้วประชุมสาขา  

- คณะท างาน QA รวบรวม feedback 
สม่ าเสมอและด าเนินเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปกีารศึกษา 2563 

 

- พิจารณาน า feedback มาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรงุหลักสูตร 

 10.3 The teaching and learning 
processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and 
alignment [3] 

-  หลักสูตรมีกระบวนการในการทบทวนและ
ประเมินกระบวนการเรียนและการสอน 
(TLA) โดย ใช้ระบบการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา ประชุมเกรดทุกภาค

- พิจารณากระบวนการหรือวธิีการปรับปรุง
เกี่ยวกบั TLA ให้สอดคล้องกบั CLO 
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การศึกษา และ ระบบงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

 10.4 Research output is used to 
enhance teaching and learning [4] 

- หลักสูตรมีกระบวนการในการน างานวิจัยมา
สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์ อบรม
คณาจารย์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการสอน
อย่างสม่ าเสมอ คณาจารย์น างานวิจัยมาเป็น
กรณีศกึษาหรือตวัอย่างในการเรยีนการสอน 
และมีโครงการวิจัยให้โอกาสนักศกึษาในการ
ร่วมท างานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

- มีการน างานวิจัยของคณาจารย์มาเป็น
กรณีศกึษาในการเรียนการสอน 

 

- พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการน างานวิจัยมาช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอน  

- เก็บข้อมูลของการน างานวิจัยมาใช้อย่าง
สม่ าเสมอ 

 10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

- หลักสูตรมีกระบวนการในการประเมินและ
พัฒนาคุณภาพ ได้แก่ ส่วนสนับสนุนซึ่งเปน็
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
นอกจากนี้สาขาวิชา มีการประเมินและ
พัฒนาส่วนสนับสนุน โดยการตอบ
แบบสอบถามของหน่วยงาน แจ้งความ

- 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

ต้องการด้านครุภัณฑเ์พื่อการเรียนการสอน 
เป็นต้น 

 

 10.6 The stakeholder's feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

- หลักสูตรมีกลไกรบัความเห็นสะท้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเปน็ระบบ ได้แก่ 
สาขาได้ต้ังคณะท างาน QA เพื่อรบั 
feedback จาก SHs จากนั้น ก าหนด SHs 
ผ่านการประชุม และแบง่ออกได้เป็น 3 กลุ่ม
คือ นศ ศิษย์เก่า และนายจ้าง และทาง
คณะท างานได้จัดเป็นสื่อออนไลน์ เพื่อเป็น
ช่องทางการสือ่สารแลกเปลี่ยนขอ้มูลกับ SHs 

- พิจารณากรอบเวลาในการรับ feedback และ
กระบวนการน า feedback มาพัฒนาที่ชัดเจน 

11 Output 11.1 The pass rates and dropout rates 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลอัตราการจบ
การศึกษาและพ้นสภาพของนกัศกึษา รวมทั้ง
ติดตามข้อมูล โดยผ่านการด าเนินการของ
หน่วยงานกลาง ไดแ้ก่ ศนูย์บริการการศึกษา 

- หลักสูตรใช้ค่าของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และค่าของมหาวิทยาลัย เป็นค่า 
Benchmark ส าหรับเปรียบเทียบ 

- หลักสูตรมีแนวทางปรับปรุงเพือ่ให้ได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย คือ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
และให้ค าแนะน าการเรียน 

 

- พิจารณาแนวทางปรบัปรงุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมายให้ชัดเจน 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

 11.2 The average time to graduate is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- หลักสูตรใช้ข้อมูลจาก หน่วยงานกลาง คือ 
ศูนย์บริการการศึกษา ซ่ึงยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเรจ็การศึกษา
ของนกัศึกษาในหลักสูตร มีเพียงข้อมูลอัตรา
การจบการศึกษาภายใน 4 ป ี

- หลักสูตรใช้ค่าของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และค่าของมหาวิทยาลัย เป็นค่า 
Benchmark ส าหรับเปรียบเทียบ 

- หลักสูตรมีแนวทางปรับปรุงเพือ่ให้ได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย 

 

- พิจารณากระบวนการในการติดตามระยะเวลา
เฉลี่ยของการศกึษา 

 11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- หลักสูตรใช้ข้อมูลจาก หน่วยงานกลาง คือ 
ศูนย์บริการการศึกษา เก็บขอ้มูลอัตราการได้
งานท าของบัณฑิต รวมทั้งติดตามข้อมูล 

- หลักสูตรใช้ค่าของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และค่าของมหาวิทยาลัย เป็นค่า 
Benchmark ส าหรับเปรียบเทียบ 

- หลักสูตรมีแนวทางปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย คือ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าและสนบัสนุนขอ้มูล 

 

- พิจารณากระบวนการในการติดตามศักยภาพ
ในการท างานของบัณฑิต 
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 Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได ้

(Areas for Improvement) 

 11.4 The types and quantity of 
research activities by students are 
established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

- หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลชนิดและปริมาณ
กิจกรรมด้านวิจัยของนกัศึกษา รวมทั้งติดตาม
ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปของสาขา 

- มีแผนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการอย่างน้อย 1 คนต่อป ี

- มีแนวทางปรบัปรุงคือ ใหอ้าจารย์ผู้สอน
โครงงานเลอืกนกัศึกษาที่มีผลงานดีและ
สนับสนุนส่งบทความไปน าเสนอ 

- พิจารณา Benchmark เรื่องของคณุภาพและ
ประเภทงานวิจัยของนศ 

 11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

- หลักสูตรมีกระบวนการเกบ็ข้อมูลความพึง
พอใจของ SHs โดยมีคณะท างาน QA ของ
สาขาท าหน้าที่รวบรวม วิเคราะห ์สรุป  

- มีผลความพึงพอใจของนกัศึกษา ต่อการสอน
ของอาจารย์ในหลักสูตร 

- หลักสูตรใช้ค่าของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
และค่าของมหาวิทยาลัย เป็นค่า 
Benchmark ส าหรับเปรียบเทียบ 

- มีแนวทางปรบัปรุงคือ ปรึกษาหารือในที่
ประชุมสาขาฯ และน าข้อสรุปไปด าเนินการ
ปรับปรุง 

- พิจารณาวิธีการน าผลความพึงใจของ SHs มา
ใช้ในการปรับปรงุ 
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3.2 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน  
     “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200” 
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
 
ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติ 
 
ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) เฉพำะวิชำที่ขอเทียบองค์ควำมรู้ 
 

ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 
ภำคผนวก 5 มติกำรประชุมสภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ภาคผนวก 1 - 1  
 

 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 1 
รำยงำนกำรประชุมสภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ภาคผนวก 1 - 1  
 

 



 

  ภาคผนวก 1 - 1  
 

 



 

  ภาคผนวก 1 - 1  
 

  



 

  ภาคผนวก 1 - 1  
 

 



  ภาคผนวก 2 - 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 2 
รำยละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) ฉบับสมบรูณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติ 

  
มคอ.2 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ภาคผนวก 3 - 1  
 

 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก 3 
แผนกำรสอน (มคอ.3) เฉพำะรำยวิชำที่ขอเทียบองค์ควำมรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 4 - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 4 
คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 5 - 1 
 

 
 
 

 
 
 

ภำคผนวก 5 
มติสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเพิ่มวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 5 - 1 
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ภาคผนวก 5 - 1 
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ภาคผนวก 5 - 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 5 - 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 5 - 1 
 

 



 

ภาคผนวก 5 - 1 
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