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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ วิทยาเขตบางมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ 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 

ไม่มี 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญำของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่างๆ กับสถานการณ์จริง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 
สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็น
วิศวกร 

 
 



5 
 

4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถท่ีจะประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบและ
ควบคุมระบบประปา ระบบบ าบัดน ้าเสีย ระบบบ าบัดอากาศเสีย การจัดการด้านขยะชุมชนและการจัดการของเสียอันตราย 
เพื่อป้องกันและแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือท่ีก าลังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศในปัจจุบัน ตลอดจนมีความพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

(2) เพื่อให้บัณฑิตมีความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วย กระบวนการ/
แนวคิดเชิงบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1. ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาค 

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคในชั้นปีที่ 3 ภาคละ 3 - 4 สัปดาห์ หรือ 128 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

หรือข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
ไม่มี 
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6. แผนกำรศึกษำ 

หลักสูตรจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    145  หน่วยกิต  
โครงสร้ำงหลักสูตร  
  ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป         31   หน่วยกิต     
   ข. หมวดวิชำเฉพำะ     108  หน่วยกิต   

    - วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   22 หน่วยกิต              
  - วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต              
  - วิชาบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  56 หน่วยกิต 
    - วิชาเลือกวิศวกรรม*    9 หน่วยกติ 

  ค. หมวดวิชำเลือกเสรี           6   หน่วยกิต 

  หมายเหตุ   ส าหรับนักศึกษาที่เลือก โครงการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม ต้องเรียนวิชา ENV 403 โครงการ
การเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม จ านวน 9 หน่วยกิต แทนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรม และต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 
ภาคการศึกษาแรก ไม่ต ่ากว่า 2.50 
 

 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

CPE 100 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
(Computer Programming for Engineers) 

3(2-2-6) 

CVE 111 
เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

ENV 112 
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

LNG 120 
หรือ 

LNG 220 

ภาษาอังกฤษท่ัวไป 
(General English) 

3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
(Academic English) 

MTH 101 
คณิตศาสตร์ 1 
(Mathematics I) 

3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

PHY 191 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 
(General Physics Laboratory I) 

1(0-2-2) 

รวม 19(16-7-38) 
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ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

CHM 103 
เคมีพื้นฐาน 
(Fundamental Chemistry) 

3(3-0-6) 

CHM 160 
ปฏิบัติการเคม ี
(Chemistry Laboratory) 

1(0-3-2) 

CVE 131 
กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mechanics I) 

3(3-0-6) 

GEN 111 
มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 
(Man and Ethics of Living) 

3(3-0-6) 

LNG 220 
หรือ 

LNG 223 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
(Academic English) 

3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท่ีท างาน 
(English for Workplace Communication) 

MTH 102 
คณิตศาสตร์ 2 
(Mathematics II) 

3(3-0-6) 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

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

3(3-0-6) 

PHY 192 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 
(General Physics Laboratory II) 

1(0-2-2) 

รวม 20(18-5-40) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศกึษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

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

3(3-0-6) 

ENV 210 
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Fundamental in Environmental Engineering) 

3(3-0-6) 

ENV 211 
เคมีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Chemistry) 

3(3-0-6) 

ENV 212 
ปฏิบัติการทางเคมีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Chemistry Laboratory) 

1(0-3-2) 

ENV 213 
งานส ารวจส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Surveying for Environmental Engineering) 

3(2-3-6) 

GEN 101 พลศึกษา 1(0-2-2) 
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(Physical Education) 

GEN 121 
ทักษะการเรยีนรู้และการแก้ปญัหา 
(Learning and Problem Solving Skills) 

3(3-0-6) 

MTH 201 
คณิตศาสตร์ 3 
(Mathematics III) 

3(3-0-6) 

รวม 20(17-8-40) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

CVE 282 
ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Hydraulic for Environmental Engineering) 

3(3-0-6) 

ENV 214 
สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Engineering Statistics) 

3(3-0-6) 

ENV 215 
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Microbiology) 

3(3-0-6) 

ENV 216 
ปฏิบัติการทางจลุชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Microbiology Laboratory) 

1(0-3-2) 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

GEN 231 
มหัศจรรย์แห่งความคิด 
(Miracle of Thinking) 

3(3-0-6) 

GEN 241 
ความงดงามแห่งชีวิต 
(Beauty of Life) 

3(3-0-6) 

LNG 223 
หรือ 

LNG xxx 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท่ีท างาน 
(English for Workplace Communication) 3(3-0-6) 
วิชาอื่นที่เปิดสอน 

รวม 19(18-3-38) 

 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

CVE 385 
อุทกวิทยา 
(Hydrology) 

3(3-0-6) 

CVE 394 
การทดลองชลศาสตร ์
(Hydraulic Laboratory) 

1(0-3-2) 

ENV 382 
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทอืน 
(Noise and Vibration Control) 

3(3-0-6) 

ENV 371 
การจัดการขยะ 
(Solid Waste Management) 

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

3(3-0-6) 

GEN xxx 
วิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป 1 
(General Education I) 

3(x-x-x) 

XXX xxx 
วิชาเลือกเสรี 1 
(Free Elective I) 

3(x-x-x) 

รวม 
19(12+x-3+x-

26+x) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENV 341 
ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Unit Operation in Environmental Engineering) 

3(3-0-6) 

ENV 342 
วิศวกรรมการประปา 
(Water Supply Engineering) 

3(3-0-6) 

ENV 343 
การสุขาภิบาลอาคาร 
(Building Sanitation) 

3(3-0-6) 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENV 372 
การจัดการของเสียอันตราย 
(Hazardous Waste Management) 

3(3-0-6) 

ENV 381 
วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ 
(Air Pollution Control Engineering) 

3(3-0-6) 

GEN xxx 
วิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป 2 
(General Education II) 

3(x-x-x) 

รวม 18(15+x-x-30+x) 
 

ภำคกำรศึกษำพิเศษ 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENV 300 
ฝึกงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Training) 

2(S/U) 

รวม 2(S/U) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENV 401 
โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Engineering Project Proposal) 

1(0-2-2) 

ENV 434 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
(Environmental Impact Assessment and Management) 

3(3-0-6) 
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ENV 437 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Computer Application in Environmental Engineering) 

3(3-0-6) 

ENV 444 
กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Biological Unit Processes in Environmental Engineering) 

3(3-0-6) 

ENV 445 
วิศวกรรมน ้าเสียและการออกแบบ 
(Wastewater Engineering and Design) 

3(3-0-6) 

XXX xxx 
วิชาเลือกเสรี 2 
(Free Elective II) 

3(x-x-x) 

รวม 
16(12+x-2+x-

26+x) 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENV 402 
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Engineering Project) 

3(0-6-6) 

ENV xxx 
วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 1 
(Environmental Engineering Elective I) 

3(x-x-x) 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENV xxx 
วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 2 
(Environmental Engineering Elective II) 

3(x-x-x) 

YYY xxx 
วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering Elective) 

3(x-x-x) 

รวม 12(0+x-6+x-6+x) 
 
นักศึกษำโครงกำรเรียนรู้ร่วมอุตสำหกรรม 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENV 402 
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Engineering Project) 

3(0-6-6) 

ENV 403 
โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม 
(Industrial Cooperative Learning) 

9(0-18-27) 

รวม 12(0-24-33) 

 
7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ อาจมี
การปรับเปลี่ยนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
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8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีก าหนดเปิดสอนเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรฯ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยสภา

วิชาการในการประชุมครั้งที ่ 12/2563 เมื่อวันที ่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา

มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 257 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 

 

9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งบริหำร (วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง พ.ศ 2563 - พ.ศ 2567) 
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 

 
 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจสมบตั ิ ประธานหลักสตูร/

อาจารย์ประจ า 
02-470-9163 Saroch.boo@kmutt.ac.th 

2 นางเด่นใจ  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป 

02-470-9163 denjai.pho@kmutt.ac.th 

3 น.ส. นวลจันทร์ เลาหศิริชัยกุล พนักงานช่วยบริหาร 02-470-9163 nualchan.lao@kmutt.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

(1) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช่วงชั ้นที ่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที ่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ากับสาย
วิทยาศาสตร์ เพื่อใหส้อดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(2) ผ่านกระบวนการการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามระบบการคัดเลือกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ/
หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

นักศึกษำระดับปริญญำตรี หน่วยนับ 

จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ  

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีท่ี 1 คน 40 40 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 2 คน - 40 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 3 คน - - 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 4 คน - -  40 40 

รวม คน 40 80 120 160 160 

คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ  - - - 40 40 

หมำยเหตุ 
1. แผนนักศึกษาเข้าใหม่ ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 
2. จ านวนแผนนักศึกษาเข้าใหม ่คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จากหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตำมข้อตกลง Washington Accord หรือ ตำมข้อตกลง Sydney Accord) 
 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม 
(Engineering 
Knowledge) 
สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อ
การแก้ไขและหาค าตอบ 
ของปัญหาทางวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน 

CPE 100 
Computer 
Programming 
for Engineers
  

หลักการเบื ้องต้นของการเขียนโปรแกรม ชนิดของข้อมูล 
ปฏิบัติการแบบมีเงื่อนไข ค าสั่งท างานแบบวนรอบ โปรแกรม
ย่อยฟังก์ชัน การรับข้อมูลและการส่งออก โดยใช้ตัวอย่างและ
แบบฝึกหัดเขียนโปรแกรม การพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะ
กิจกรรมการแก้ปัญหา เทคนิคที่ใช้ในการผลิตโปรแกรมให้มี
ความถูกต้องและทนทาน เช่น การแตกงานแบบบนลงล่าง การ
ลงมือจ าลองการท างาน และ การทดสอบการท างานตาม
สมมต ิฐาน เป ็นต ้น ท ุกส ัปดาห ์ ม ีปฏ ิบ ัต ิการท ี ่ เน ้นการ
ออกแบบสร้างและแก้ปัญหาโปรแกรมที่น่าสนใจ 

CVE 111 
Engineering 
Drawing 

อุปกรณ์ใช้งานเขียนแบบและการประยุกต์ใช้รูปทรงพื้นฐานการ
เขียนตัวอักษร  การสเกตภาพ  การบอกขนาดภาพการใช้
ข้อความประกอบภาพและความคลาดเคลื่อนของระยะ ภาพฉาย
แบบออร์โทกราฟฟิกของจุด  เส้นระนาบและวัตถุ  ภาพพิคทอ
เรีย ภาพไอโซเมตริก  ออบลิค  และการสเกต  ภาพฉาย ภาพ
ช่วย  ภาพตัด   การฝึกหัดในการเขียนแบบรายละเอียดและ
องค์ประกอบการเขียนแบบ การเขียนแบบแสดงรายละเอียดของ
การก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การเขียนแบบเบื้องต้น 

MTH 101 
Mathematics I 

ทบทวนฟังก์ชันและสมบัติของฟังก์ชัน จ านวน e ฟังก์ชัน
ลอการิทึม ฟังก์ชันผกผัน ลิมิตฟังก์ชัน การค านวณลิมิต ฟังก์ชัน
ตรีต่อเนื ่อง แนวคิดพื้นฐานของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิสัย อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง รูปแบบยังไม่
ก าหนดและกฏโลปิตาล ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประเมินค่าเชิง
เส้น ทฤษฎีบทค่าสูงสุด-ต ่าสุด  ทฤษฎีบทของรอล และทฤษฎี
บทค่ามัชฉิม ความเว้าและอนุพันธ์อันดับสอง การใช้อนุพันธ์และ
ลิมิตในการวาดภาพเส้นโค้ง การประยุกต์ปัญหาสูงสุด-ต ่าสุด 
อัตราสัมพัทธ์ แนวคิดพื้นฐานของปริพันธ์  ทฤษฎีหลักมูลของ
แคลคูลัส สมบัติของปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์จ ากัดเขต ปริพันธ์
ไม่จ ากัดเขต การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า การหาปริพันธ์โดย
การแยกส่วน การหาปริพันธ์โดยการใช้เศษส่วนย่อย พื้นที่ใต้เส้น
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

โค้งและพื้นที่ระหว่างเส้น ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของสมการ อนุพันธ์ย่อย 
ผลต่างเชิงอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง 
สุดขีดสัมพัทธ์ สูงสุดและต ่าสุด และจุดอานม้า 

MTH 102 
Mathematics II 

สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณ
เชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้นและระนาบในปริภูมิสามมิติ 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับ อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ 
การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่วน 
อนุกรมสลับ และการทดสอบการลู่เข้าสัมบูรณ์ การกระจายทวิ
นาม อนุกรมก าลัง สูตรของเทย์เลอร์ ฟังก์ชันเป็นคาบ อนุกรมฟู
เรียร์ พิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์จ ากัดเขตบนระนาบ
และบริเวณทรงตัน ปริพันธ์สองช้ันในพิกัดฉาก ปริพันธ์สองช้ันใน
รูปแบบเชิงขั้ว การแปลงของตัวแปรในปริพันธ์หลายช้ัน ปริพันธ์
สามชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอกและพิกัด
ทรงกลม 

MTH 201 
Mathematics III 

ความคิดรวบยอดพื้นฐานของ ชนิด อันดับ และระดับขั้น สมการ
อับดับหนึ่ง ตัวแปรแยกกันได้ สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรง
และไม่แม่นตรง ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง 
สมการเบอร์นูลย์ สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น ค าตอบของ
สมการเชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีและสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร 
การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง การแปลงลา
ปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น ฟังก์ชันเวกเตอร์ เส้นโค้ง 
เส้นสัมผัส ความเร็วและความเร่ง เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ เกร
เดียนต์ของสเกลาร์ฟิลด์ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ เคิร์
ลของเวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพันธ์เวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น 
ปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์ตามปริมาตร 

PHY 103 
General 
Physics for 
Engineering 
Student I 

วิชานี้ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื ่อให้
เข้าใจถึงพื้นฐานทางกลศาสตร์ฟิสิกส์ ประกอบด้วย เวกเตอร์ 
ระบบอนุภาค โมเมนตัม การหมุน กลศาสตร์ของไหล การสั่น 
การเคลื่อนที่แบบคลื่น กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ 

PHY 191 
General 

รายวิชานี้มุ ่งเน้นเกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อ
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Physics 
Laboratory I 

ส าหรับการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา PHY 103 
เช่น การวัดอย่างละเอียด  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  
คลื่นยืนนิ่งในเส้นเชือก  โมเมนต์ความเฉื่อย  ความร้อนจ าเพาะ
ของของเหลว  การหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศโดยใช้ท่อเร
โซแนนซ์  ความตึงผิวของของเหลว  ความหนืดของของเหลว  
การเคลื่อนที่แบบกลิ้งบนพ้ืนเอียง  โมดูลัสของยัง 

PHY 104 
General 
Physics for 
Engineering 
Student II 

วิชานี้ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื ่อให้
เข้าใจถึงพื้นฐานทางฟิสิกส์ ประกอบด้วย กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า 
ความจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ 
สมการของแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิง
เรขาคณิต การแทรกสอดทางแสง การเลี้ยวเบนทางแสง โฟตอน
และคลื่นสสาร และอะตอม  

PHY 192 
General 
Physics 
Laboratory II 

รายวิชานี้มุ ่งเน้นเกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อ
ส าหรับการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา PHY 104 
เช่น มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การเก็บประจุและคายประจุ
ของตัวเก็บประจุ กฏการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์และหม้อแปลง
ไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 
การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง วงจร RLC การเกิดปรากฏ
การเรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้างอะตอม 
(สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน) และการหาค่าคงท่ีของแพลงค์ 

CHM 103 
Fundamental 
Chemistry 

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและการจัดเรียงอี
เล็กตรอนของอะตอม คุณสมบัติของตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุ
เรพรีเซนเตทีพ อโลหะ ธาตุทรานสิชั ่น คุณสมบัติของแก๊ส 
ของแข็งของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน 
จลนศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี 

CHM 160 
Chemistry 
Laboratory 

เทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับปฏบิัติการเคมีทีเ่กี่ยวข้องกับทฤษฎี
ต่างๆที่ต้องเรียนในวิชา CHM 103 

CVE 131 
Engineering 
Mechanics I 

ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุเกร็ง
การสมดุลของวัตถุเกร็ง แรงกระจายการวิเคราะห์แรงเบื้องต้นใน
โครงข้อหมุนและโครงข้อแข็งแรงในคานและสายเคเบิล  แรง
เสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุล 
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ENV 112 
Engineering 
Materials 
 

โครงสร้างและรูปทรงผลึกของของแข็ง ต าหนิและความไม่
สมบูรณ์ของผลึก สมบัติทางกลและการทดสอบ ความเสียหาย
ทางกลของวัสดุวิศวกรรม ดิสโลเคชันและกลไกการเพิ่มความ
แข็งแรงของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
สมบัติ กระบวนการผลิต และสมรรถนะของวัสดุวิศวกรรม 
แผนภูมิสมดุลเฟสและการตีตีความ ปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง 
การเปลี ่ยนเฟสและกระบวนการทางความร้อนของโลหะ 
โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของวัสดุโลหะและอโลหะ 
กระบวนการผลิตโลหะผสม โลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของเซรามิก พอลิเมอร์
และวัสดุผสม สมบัติและการใช้งานของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบ้ติทางแม่เหล็กของวัสดุ การกัด
กร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

ENV 210 
Fundamentals 
in 
Environmental 
Engineering
  

การแนะน าในเร ื ่องความรู ้ความเข้าพื ้นฐานทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหาหลักเชิงทฤษฎี และการใช้งาน 
เนื ้อหาหลักเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย การแนะน าถึงหลักการ
สมดุลมวล และการประยุกต์ใช้ในด้านกฏการอนุรักษ์ของไหล 
การเกิดขึ้นของสารมลพิษ และการบ าบัดของเสีย  เนื้อหาหลัก
เชิงการใช้งาน ประกอบด้วย การลดปริมาณของเสีย การอนุรักษ์
น ้า  การจัดการกากตะกอนบ าบัด การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และ
การลดปริมาณของเสียอันตราย การสร้างความรู ้เบื ้องต้น
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายและการควบคุม 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ENV 211 
Environmental 
Chemistry 

หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี 
ปฏิกิริยา เคมีอุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส จลนพลศาสตร์
เคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของน ้าและน ้าเสีย การประยุกต์เคมีพื้นฐานส าหรับ เคมีน ้า 
เคมีอากาศ เคมีของดิน และ เคมีนิวเคลียร์ 

ENV 212  
Environmental 
Chemistry 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของน ้าและน ้าเสีย การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง 
ทักษะวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน ้าและน ้าเสียที่น่าเช่ือถือ การ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
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ของน ้าและน ้าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส ฯลฯ การแปรความหมายและการประยุกต์ข้อมูลเชิง
ปฏิบัติส าหรับวิศกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการบ าบัด
ทางกายภาพและเคมีผ่านการทดลอง เช่น การปรับสภาพให้เป็น
กลาง การสร้าง-รวมตะกอนด้วยสารเคมี การก าจัดความกระด้าง 
และการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ 

ENV 213 
Surveying for 
Environmental 
Engineering 

ความรู้เบื้องต้นและมโนทัศน์การส ารวจทางวิศวกรรมการวัด
ระยะทางและทิศทาง งานระดับ เส้นชั้นความสูง ความคลาด
เคลื่อน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และการปรับแกข้้อมูล 
ฝึกทักษะการใช้กล้องวัดมุมและพัฒนาทักษะการใช้งานขั้น
พื้นฐาน การวัดมุมดิ่งและมุมราบ การท าวงรอบ การวัดมุมอะซิ
มุท การวัดระนาบกลับในระบบพิกัด การวัดระดับ การค านวณ
พื้นที่และปริมาตร ความรู้เบื้องต้นและทักษะปฏิบัติการก าหนด
พิกัดด้วย โกลบอลโพซิช่ันซิสเต็ม 

ENV 215  
Environmental 
Microbiology 

ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี เซลล์และโครงสรา้งของเซลล์ หลักการ
ทางแบคทีเรียวิทยา การเจริญเติบโตการควบคุมจุลินทรีย์และเม
ตาโบลิซึม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การ
ย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย ์และการท างานของ
เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการท าเสถียรภาพสารอินทรีย์ มโนทัศน์
เบื้องต้นของนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ใน
ระบบบ าบัดน ้าเสียชีวภาพแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การฆ่า
เชื้อก่อโรคในกระบวนการบ าบัดน ้าเสียชีวภาพและการผลิตน ้า
สะอาด 

ENV 216  
Environmental 
Microbiology 
Laboratory 

ความร ู ้เบื ้องต้นวิธ ีการตรวจวิเคราะห์ล ักษณะสมบัติทาง
แบคทีเรียวิทยาของน ้าและน ้าเสีย การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
ทั่วไป เช่น เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี 
การนับจ านวน และการวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ช้ีแนะ เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ แบคเทอ
ร ิโอเฟจ การเร ียนร ู ้และเสริมทักษะในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ดัชนีวัดส าคัญ ที่ใช้ในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน ้า
เสียชีวภาพในระดับปฏิบัติการ การศึกษากระบวนการบ าบัดทาง
ชีวภาพและการฆ่าเชื้อก่อโรคผ่านการทดลอง  
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2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
(Problem Analysis) 
สามารถระบุ ตั้งสมการ 
วิจัย สืบค้น และ
วิเคราะห์ ปญัหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของ
ปัญหาที่มีนัยส าคญั โดย
ใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
และ วิทยาการทาง
วิศวกรรมศาสตร ์

CVE 131 
Engineering 
Mechanics I 

ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวตัถุเกร็ง 
การสมดุลของวัตถุเกร็ง แรงลัพธ์ แรงกระจาย การวิเคราะห์แรง
เบื้องต้นในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แรงในคานและสาย
เคเบิลแรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของ
การสมดุลบทน ารายวิชาพลศาสตร์วิศวกรรม 

ENV 211 
Environmental 
Chemistry 

หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี 
ปฏิกิริยา เคมีอุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส จลนพลศาสตร์
เคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของน ้าและน ้าเสีย การประยุกต์เคมีพื้นฐานส าหรับ เคมีน ้า 
เคมีอากาศ เคมีของดิน และ เคมีนิวเคลียร์ 

ENV 212  
Environmental 
Chemistry 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของน ้าและน ้าเสีย การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง 
ทักษะวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน ้าและน ้าเสียที่น่าเช่ือถือ การ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
ของน ้าและน ้าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส ฯลฯ การแปรความหมายและการประยุกต์ข้อมูลเชิง
ปฏิบัติส าหรับวิศกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการบ าบัด
ทางกายภาพและเคมีผ่านการทดลอง เช่น การปรับสภาพให้เป็น
กลาง การสร้าง-รวมตะกอนด้วยสารเคมี การก าจัดความกระด้าง 
และการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ 

ENV 214 
Environmental 
Engineering 
Statistics 

บทบาทของสถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นฐาน ความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การ
สุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า 
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเบื้องต้น การทดสอบไค
ก าลังสอง 

ENV 215  
Environmental 
Microbiology 

ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี เซลล์และโครงสรา้งของเซลล์ หลักการ
ทางแบคทีเรียวิทยา การเจริญเติบโตการควบคุมจุลินทรีย์และเม
ตาโบลิซึม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การ
ย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย ์และการท างานของ
เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการท าเสถียรภาพสารอินทรีย์ มโนทัศน์
เบื้องต้นของนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ใน
ระบบบ าบัดน ้าเสียชีวภาพแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การฆ่า
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เชื้อก่อโรคในกระบวนการบ าบัดน ้าเสียชีวภาพและการผลิตน ้า
สะอาด 

ENV 216  
Environmental 
Microbiology 
Laboratory 

ความร ู ้เบื ้องต้นวิธ ีการตรวจวิเคราะห์ล ักษณะสมบัติทาง
แบคทีเรียวิทยาของน ้าและน ้าเสีย การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
ทั่วไป เช่น เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี 
การนับจ านวน และการวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ช้ีแนะ เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ แบคเทอ
ร ิโอเฟจ การเร ียนร ู ้และเสริมทักษะในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ดัชนีวัดส าคัญ ที่ใช้ในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน ้า
เสียชีวภาพในระดับปฏิบัติการ การศึกษากระบวนการบ าบัดทาง
ชีวภาพและการฆ่าเชื้อก่อโรคผ่านการทดลอง 

ENV 341  
Unit Operation 
in 
Environmental 
Engineering 

หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการ
ทางฟิสิกส์และทางเคมีในการบ าบัดน ้าและน ้าเสียการกวนผสม
การตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การ
สร้างและรวมตะกอนการเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ การ
ดูดติดผิว การดึงน ้าออกจากสลัดจ์ 

ENV 444 
Biological Unit 
Processes in 
Environmental 
Engineering   

หลักการของกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบบ าบัดน ้าเสีย 
หลักการของวิศวกรรมปฏิกรณ์ จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปฏิกรณ์ชีวเคมีอุดมคติ 
พารามิเตอร์ในการออกแบบและการด าเนินงานของระบบ
ชีวภาพที่จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตแบบแขวนลอยและแบบ
ฟิล์มตรึง 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำ
ค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Developme
nt of Solutions) 
สามารถพัฒนาหาค าตอบ
ของปัญหาทาง วิศวกรรม
ที่ซับซ้อน และออกแบบ
ระบบ ช้ินงาน หรือ
กระบวนการ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม กับ
ข้อพิจารณาทางด้าน

ENV 342 
Water Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน ้า ธรรมชาติ และแหล่งน ้า วิกฤตการณ์น ้าที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประมาณความต้องการน ้า ความ
จ าเป็น และการใช้น ้าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ 
การประมาณปริมาณน ้าดบิในแหล่งน ้าธรรมชาติแมน่ ้า ทะเลสาบ 
และน ้าบาดาล การประเมินคุณภาพของน ้าผิวดินและน ้าบาดาล
และมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน ้าดิบเพื ่อการผลิต
น ้าประปา และมาตรฐานคุณภาพน ้าประปา ความรู้พื้นฐานการ
น าน ้ามาใช้ซ  ้าและอุปกรณ์ประหยัดน ้าที ่ ใช ้ในบ้านเร ือน 
กระบวนการบ าบัดน ้า การเติมอากาศการปรับพีเอชและก าจัด
ความกระด้าง การสร้างและการรวมตะกอนการตกตะกอน   
การกรอง และการฆ่าเช้ือโรคการออกแบบระบบแจกจ่าย 
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สาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ENV 343 
Building 
Sanitation 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ
ออกแบบท่อรวบรวมน ้าฝน การระบายน ้ารอบอาคาร ระบบท่อ
ระบายน ้าเสียและน ้าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบ
ประปาระบบน ้าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารมโน
ทัศน์ในการออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิด
เชิงบูรณาการด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม, ลักษณะการใช้งาน 
และการประหยัดพลังงาน 

ENV 371  
Solid Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะมูลฝอย แหล่งก าเนิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ ้า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซ
ชีวภาพและการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของ
เสียอันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภท
และลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัด
และก าจัด การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีปนเปื้อน 

ENV 381  
Air Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ส  าหร ับค ุณภาพอากาศท ั ่ วไป การประย ุกต ์ข ้อม ูลทาง
อุตุนิยมวิทยาเพื ่อน าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการ
เคลื่อนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ  การหมุนเวียนของสาร
มลพิษในบรรยากาศโลก การใช้แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านาย
สภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมี
แสงของโอโซนในช้ันสตราโทสเฟีย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  
การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับที ่และแหล่งเคลื ่อนที่ 
หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณ
มลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธีวิเคราะห์  กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ 
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  ENV 382  
Noise and 
Vibration 
Control 

หลักการของคลื ่นเสียง เครื ่องมือ และการวัดเสียงและการ
สั่นสะเทือนโดยการใช้เครื่องมือ แหล่งก าเนิดและผลกระทบของ
เสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
การตอบสนองทางร่างกายและจิตใจต่อเสียงและการสั่นสะเทือน 
กฎหมายและข้อก าหนด เทคนิคที ่ใช้ควบคุมเสียงและการ
สั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุป้องกันเสียง
สะท้อน และเครื่องกั้นเสียง 

  ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and Design 

ลักษณะของน ้าเสีย อัตราการไหลของน ้าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน ้าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน ้าเสียและมาตรฐานน ้าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดน ้าเสีย การฆ่าเช้ือโรค การบ าบัดและก าจัด
สลัดจ์ 

4 กำรสืบค้น 
(Investigation) 
สามารถด าเนินการสืบค้น
เพื่อหาค าตอบของ ปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
โดยใช้ความรูจ้ากงานวิจัย
และวิธีการวิจยั รวมถึง 
การออกแบบการทดลอง 
การวิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมลู
เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือ
ได ้

ENV 214 
Environmental 
Engineering 
Statistics 

บทบาทของสถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นฐาน ความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การ
สุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า 
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเบื้องต้น การทดสอบไค
ก าลังสอง 

ENV 401 
Environmental 
Engineering 
Project 
Proposal 

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด 
วิธีการศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของ
โครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

ENV 402 
Environmental 
Engineering 
Project 

ด าเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีผ่าน
การพิจารณา และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า 
และส่งรายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบทีภ่าควิชาฯ 
แต่งตั้ง 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and  
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดลอ้ม กฏหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือท่ี
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยี
สะอาด รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อม ISO 14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากร
ด้านกายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
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นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี่ยง คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจ
ติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย 
(Modern Tool 
Usage) 
สามารถสรา้ง เลือกใช้ 
เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 
ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการ
พยากรณ์ การท า
แบบจ าลองของงานทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ 
เข้าใจถึงข้อจ ากัดของ
เครื่องมือต่างๆ 

ENV 212  
Environmental 
Chemistry 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของน ้าและน ้าเสีย การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง 
ทักษะวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน ้าและน ้าเสียที่น่าเช่ือถือ การ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
ของน ้าและน ้าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส ฯลฯ การแปรความหมายและการประยุกต์ข้อมูลเชิง
ปฏิบัติส าหรับวิศกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการบ าบัด
ทางกายภาพและเคมีผ่านการทดลอง เช่น การปรับสภาพให้เป็น
กลาง การสร้าง-รวมตะกอนด้วยสารเคมี การก าจัดความกระด้าง 
และการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ 

ENV 216  
Environmental 
Microbiology 
Laboratory 

ความร ู ้เบื ้องต้นวิธ ีการตรวจวิเคราะห์ล ักษณะสมบัติทาง
แบคทีเรียวิทยาของน ้าและน ้าเสีย การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
ทั่วไป เช่น เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี 
การนับจ านวน และการวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ช้ีแนะ เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ แบคเทอ
ร ิโอเฟจ การเร ียนร ู ้และเสริมทักษะในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ดัชนีวัดส าคัญ ที่ใช้ในการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน ้า
เสียชีวภาพในระดับปฏิบัติการ การศึกษากระบวนการบ าบัดทาง
ชีวภาพและการฆ่าเชื้อก่อโรคผ่านการทดลอง 

ENV 401 
Environmental 
Engineering 
Project 
Proposal 

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด 
วิธีการศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของ
โครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENV 402 
Environmental 
Engineering 
Project 

ด าเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่าน
การพิจารณา และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า 
และส่งรายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ 
แต่งตั้ง 
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ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดลอ้ม กฏหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือท่ี
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยี
สะอาด รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อม ISO 14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากร
ด้านกายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี่ยง คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจ
ติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา  หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 437 
Computer 
Applications in 
Environmental 
Engineering 

การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์เพื ่อเป็นเครื่องมือส าหรับการ
ว ิ เคราะห ์ผลในว ิศวกรรมส ิ ่ งแวดล ้อม การประย ุกต ์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมประปา การ
ไหลในท่อรับน ้าเสียและระบบจ่ายน ้าประปา การวิเคราะห์
ปัญหาด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์ในระบบบ าบัดน ้าและน ้าเสีย 
การออกแบบหน่วยบ าบัดน  ้าและน ้าเส ีย การค านวณใน
แบบจ าลองการจัดการน ้า มลพิษในอากาศและการควบคุม 
ตลอดจนการใช้แบบจ าลองในการท านายคุณภาพอากาศ มลพิษ
ทางเสียง และการประเมินวัฏจักรชีวิต  

6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and 
Society) 
สามารถใช้เหตุและผล
จากหลักการและความรู้
ที่ ได้รับ มาประเมิน
ประเด็นและผลกระทบ
ต่างๆ ทางสังคม ชีวอนา
มัย ความปลอดภัย 
กฎหมาย และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวพันกับการปฏิบตัิ
วิชาชีพวิศวกรรม 

ENV 342 
Water Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน ้า ธรรมชาติ และแหล่งน ้า วิกฤตการณ์น ้าที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประมาณความต้องการน ้า ความ
จ าเป็น และการใช้น ้าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ 
การประมาณปริมาณน ้าดบิในแหล่งน ้าธรรมชาติแมน่ ้า ทะเลสาบ 
และน ้าบาดาล การประเมินคุณภาพของน ้าผิวดินและน ้าบาดาล
และมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน ้าดิบเพื ่อการผลิต
น ้าประปา และมาตรฐานคุณภาพน ้าประปา ความรู้พื้นฐานการ
น าน ้ามาใช้ซ  ้าและอุปกรณ์ประหยัดน ้าที ่ ใช ้ในบ้านเร ือน 
กระบวนการบ าบัดน ้า การเติมอากาศการปรับพีเอชและก าจัด
ความกระด้าง การสร้างและการรวมตะกอนการตกตะกอน   
การกรอง และการฆ่าเช้ือโรคการออกแบบระบบแจกจ่าย 
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ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดลอ้ม กฏหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือท่ี
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยี
สะอาด รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อม ISO 14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากร
ด้านกายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี่ยง คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจ
ติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา  หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and Design 

ลักษณะของน ้าเสีย อัตราการไหลของน ้าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน ้าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน ้าเสียและมาตรฐานน ้าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดน ้าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัด
สลัดจ์ 

ENV 446  
Industrial 
Water 
Pollution 
Control 

กระบวนการผลิตและลักษณะของน ้าเสียที ่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหลัก มโนทัศน์และแนวทางปฏิบัติเพื ่อการลด
ปริมาณน ้าเสียให้ได้ระดับต ่าสุด และเทคโนโลยีสะอาดใน
กระบวนการผลิต  เทคโนโลยีที ่ใช้ในการบ าบัดน ้าเสียจาก
อุตสาหกรรม การควบคุมและการตรวจติดตามระบบบ าบัดน ้า
เสียในโรงงานและอุปกรณ์ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน ้าเสียที่มีอยู่ ด้วยวิธีทางกายภาพ (เคมี)และ
ชีวภาพ  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมน ้าเสีย
อุตสาหกรรม 

7 สิ่งแวดล้อมและควำม
ยั่งยืน (Environment 
and Sustainability) 
สามารถเข้าใจผลกระทบ
ของค าตอบของปัญหา
งานทางวิศวกรรมใน
บริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถ

ENV 210 
Fundamentals 
in 
Environmental 
Engineering
  

การแนะน าในเร ื ่องความรู ้ความเข้าพื ้นฐานทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหาหลักเชิงทฤษฎี และการใช้งาน 
เนื ้อหาหลักเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย การแนะน าถึงหลักการ
สมดุลมวล และการประยุกต์ใช้ในด้านกฏการอนุรักษ์ของไหล 
การเกิดขึ้นของสารมลพิษ และการบ าบัดของเสีย  เนื้อหาหลัก
เชิงการใช้งาน ประกอบด้วย การลดปริมาณของเสีย การอนุรักษ์
น ้า  การจัดการกากตะกอนบ าบัด การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และ
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แสดงความรู้และความ
จ าเป็นของการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

การลดปริมาณของเสียอันตราย การสร้างความรู ้เบื ้องต้น
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายและการควบคุม 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ENV 371  
Solid Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะมูลฝอย แหล่งก าเนิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ ้า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซ
ชีวภาพและการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดลอ้ม กฏหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือท่ี
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยี
สะอาด รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อม ISO 14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากร
ด้านกายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี่ยง คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจ
ติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา  หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 436 
Environment 
and Energy 

การหมุนเวียนพลังงานของโลก พลังงานชีวภาพและระบบ
นิเวศวิทยา แหล่งพลังงานต่างๆ และจุดเด่นเทคโนโลยีในการ
ผลิตพลังงาน เน้นเร ื ่องการผลิตก าลังและพลังงานอาทิตย์ 
พลังงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึง มลพิษทางความร้อน ทาง
อากาศ กัมมันตภาพรังสี ฯลฯ แนวโน้มของการใช้พลังงานและ
การชะลอการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานโดยการอนุรักษ์ 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and Design 

ลักษณะของน ้าเสีย อัตราการไหลของน ้าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน ้าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน ้าเสียและมาตรฐานน ้าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดน ้าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัด
สลัดจ์ 
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8 จรรยำบรรณวิชำชีพ 
(Ethics) 
สามารถใช้หลักการทาง
จรรยาบรรณและมสี านึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ENV 342 
Water Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน ้า ธรรมชาติ และแหล่งน ้า วิกฤตการณ์น ้าที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน ้า ความ
จ าเป็น และการใช้น ้าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ 
การประมาณปริมาณน ้าด ิบในแหล่งน ้าธรรมชาติ  แม่น  ้า 
ทะเลสาบ และน ้าบาดาล การประเมินคุณภาพของน ้าผิวดินและ
น ้าบาดาลและมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน ้าดิบเพื่อการ
ผลิตน ้าประปา และมาตรฐานคุณภาพน ้าประปา ระบบการ
ล าเลียงน ้าดิบและ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้า การ
ออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า และถังตกตะกอน 
ระบบการกรองและการออกแบบ ระบบการก าจัดความกระด้าง
ของน ้าและการออกแบบ ระบบการฆ่าเชื้อโรคและการออกแบบ 
ระบบการแจกจ่ายน ้าประปาและการออกแบบ 

ENV 343 
Building 
Sanitation 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ
ออกแบบท่อรวบรวมน ้าฝน การระบายน ้ารอบอาคาร ระบบท่อ
ระบายน ้าเสียและน ้าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบ
ประปาระบบน ้าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารมโน
ทัศน์ในการออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิด
เชิงบูรณาการด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม, ลักษณะการใช้งาน 
และการประหยัดพลังงาน 

ENV 371  
Solid Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะมูลฝอย แหล่งก าเนิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ ้า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซ
ชีวภาพและการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของ
เสียอันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภท
และลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัด
และก าจัด การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีปนเปื้อน 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
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ENV 381  
Air Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ส  าหร ับค ุณภาพอากาศท ั ่ วไป การประย ุกต ์ข ้อม ูลทาง
อุตุนิยมวิทยาเพื ่อน าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการ
เคลื่อนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ  การหมุนเวียนของสาร
มลพิษในบรรยากาศโลก การใช้แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านาย
สภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมี
แสงของโอโซนในช้ันสตราโทสเฟีย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  
การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู ่กับที ่และแหล่งเคลื ่อนที่ 
หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณ
มลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธีวิเคราะห์  กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดลอ้ม กฏหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือท่ี
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยี
สะอาด รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อม ISO 14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากร
ด้านกายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี่ยง คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจ
ติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา  หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and Design 

ลักษณะของน ้าเสีย อัตราการไหลของน ้าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน ้าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน ้าเสียและมาตรฐานน ้าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดน ้าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัด
สลัดจ์ 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและ
ท ำงำนเป็นทีม 
(Individual and Team 
work) 

GEN 111  
Man and 
Ethics of Living 

รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการ
ท างาน ตามแบบอย่างที่ดีที ่เป็นแนวทางการปฏิบัติของสิ ่งที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตั้งเป้าหมายใน
การพัฒนาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี  
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจ
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ท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้าน
การ ท างานเดี่ยว และ
การท างานในฐานะผูร้่วม
ทีมหรือ ผู้น าทีมท่ีมคีวาม
หลากหลายของสาขา
วิชาชีพ 

ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ องค์ความรู้ 
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความเป็น
พลเมือง และน าความรู้และความถนัดในวิชาชีพของตนไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและ
สืบต่อเนื่องไปถึงการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งตนเองและ
ผู้อื่น เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

GEN 121 
Learning and 
Problem 
Solving Skills  

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู ้อย่างยั ่งยืนของนักศึกษา ฝึก
ท ักษะในการค ิดเช ิงบวก ศ ึกษาการจ ัดการความร ู ้แล ะ
กระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่
เน้นการก าหนดเป้าหมายทางการเรียนรู ้ ร ู ้จ ักการตั ้งโจทย์ 
การศึกษาวิธ ีการแสวงหาความร ู ้  การแยกแยะข้อม ูลกับ
ข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิดการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้างแบบจ าลอง การตัดสินใจ 
การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน 

GEN 231 
Miracle of 
Thinking 

วิชานี ้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที ่มาและ
ธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีการ
คิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิด
เชิงวิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด 
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง การ
เขียน โดยมีการท าตัวอย่างหรือกรณีเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาโดย
วิธีการคิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม 
บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ 

GEN 241 
Beauty of Life 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความ
งามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เน้นที่การรับรู้
คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของ
มนุษย์  รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ 
ที่เกี ่ยวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความงามในด้าน
ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ 
ตัวมนุษย ์

GEN 351 
Modern 

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พื้นฐานของการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุมการ



29 
 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

Management 
and 
Leadership 

ตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ 

ENV 341  
Unit Operation 
in 
Environmental 
Engineering 

หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการ
ทางฟิสิกส์และทางเคมีในการบ าบัดน ้าและน ้าเสียการกวนผสม
การตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การ
สร้างและรวมตะกอนการเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ การ
ดูดติดผิว การดึงน ้าออกจากสลัดจ์ 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดลอ้ม กฏหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือท่ี
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยี
สะอาด รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อม ISO 14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากร
ด้านกายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี่ยง คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจ
ติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา  หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 444 
Biological Unit 
Processes in 
Environmental 
Engineering   

หลักการของกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบบ าบัดน ้าเสีย 
หลักการของวิศวกรรมปฏิกรณ์ จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปฏิกรณ์ชีวเคมีอุดมคติ 
พารามิเตอร์ในการออกแบบและการด าเนินงานของระบบ
ชีวภาพที่จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตแบบแขวนลอยและแบบ
ฟิล์มตรึง 

10 กำรสื่อสำร 
(Communication) 
สามารถสื่อสารงาน
วิศวกรรมที่ซับซ้อนกับ
กลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคม
โดยรวมได้อย่าง มี
ประสิทธิผล อาทิ 

ENV 342 
Water Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน ้า ธรรมชาติ และแหล่งน ้า วิกฤตการณ์น ้าที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประมาณความต้องการน ้า ความ
จ าเป็น และการใช้น ้าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ 
การประมาณปริมาณน ้าดบิในแหล่งน ้าธรรมชาติแมน่ ้า ทะเลสาบ 
และน ้าบาดาล การประเมินคุณภาพของน ้าผิวดินและน ้าบาดาล
และมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน ้าดิบเพื ่อการผลิต
น ้าประปา และมาตรฐานคุณภาพน ้าประปา ความรู้พื้นฐานการ
น าน ้ามาใช้ซ  ้าและอุปกรณ์ประหยัดน ้าท ี ่ ใช ้ในบ้านเร ือน 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
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สามารถอ่านและเขียน
รายงาน ทางวิศวกรรม
และเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ 
สามารถให้และรับ
ค าแนะน างานได้อย่าง
ชัดเจน 

กระบวนการบ าบัดน ้า การเติมอากาศการปรับพีเอชและก าจัด
ความกระด้าง การสร้างและการรวมตะกอนการตกตะกอน   
การกรอง และการฆ่าเช้ือโรคการออกแบบระบบแจกจ่าย 

ENV 371  
Solid Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะมูลฝอย แหล่งก าเนิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ ้า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซ
ชีวภาพและการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของ
เสียอันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภท
และลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัด
และก าจัด การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีปนเปื้อน 

ENV 381  
Air Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ส  าหร ับค ุณภาพอากาศท ั ่ วไป การประย ุกต ์ข ้อม ูลทาง
อุตุนิยมวิทยาเพื ่อน าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการ
เคลื่อนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ  การหมุนเวียนของสาร
มลพิษในบรรยากาศโลก การใช้แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านาย
สภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมี
แสงของโอโซนในช้ันสตราโทสเฟีย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  
การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู ่กับที ่และแหล่งเคลื ่อนที่ 
หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณ
มลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธีวิเคราะห์  กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ 

ENV 382  
Noise and 
Vibration 
Control 

หลักการของคลื ่นเสียง เครื ่องมือ และการวัดเสียงและการ
สั่นสะเทือนโดยการใช้เครื่องมือ แหล่งก าเนิดและผลกระทบของ
เสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
การตอบสนองทางร่างกายและจิตใจต่อเสียงและการสั่นสะเทือน 
กฎหมายและข้อก าหนด เทคนิคที ่ใช้ควบคุมเสียงและการ
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สั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุป้องกันเสียง
สะท้อน และเครื่องกั้นเสียง 

ENV 401 
Environmental 
Engineering 
Project 
Proposal 

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด 
วิธีการศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของ
โครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENV 402 
Environmental 
Engineering 
Project 

ด าเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่าน
การพิจารณา และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า 
และส่งรายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ 
แต่งตั้ง 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and Design 

ลักษณะของน ้าเสีย อัตราการไหลของน ้าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน ้าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน ้าเสียและมาตรฐานน ้าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดน ้าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัด
สลัดจ์ 

ENV 446  
Industrial 
Water 
Pollution 
Control 

กระบวนการผลิตและลักษณะของน ้าเสียที ่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหลัก มโนทัศน์และแนวทางปฏิบัติเพื ่อการลด
ปริมาณน ้าเสียให้ได้ระดับต ่าสุด และเทคโนโลยีสะอาดใน
กระบวนการผลิต  เทคโนโลยีที ่ใช้ในการบ าบัดน ้าเสียจาก
อุตสาหกรรม การควบคุมและการตรวจติดตามระบบบ าบัดน ้า
เสียในโรงงานและอุปกรณ์ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน ้าเสียที่มีอยู่ ด้วยวิธีทางกายภาพ (เคมี)และ
ชีวภาพ  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมน ้าเสีย
อุตสาหกรรม 

11 กำรบริหำรโครงกำรและ
กำรลงทุน (Project 
Management and 
Finance) 
สามารถแสดงว่ามคีวามรู้
และความเข้าใจ หลักการ
ทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถ

ENV 342 
Water Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน ้า ธรรมชาติ และแหล่งน ้า วิกฤตการณ์น ้าที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน ้า ความ
จ าเป็น และการใช้น ้าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ 
การประมาณปริมาณน ้าด ิบในแหล่งน ้าธรรมชาติ  แม่น  ้า 
ทะเลสาบ และน ้าบาดาล การประเมินคุณภาพของน ้าผิวดินและ
น ้าบาดาลและมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน ้าดิบเพื่อการ
ผลิตน ้าประปา และมาตรฐานคุณภาพน ้าประปา ระบบการ
ล าเลียงน ้าดิบและ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้า การ
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ประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารในงานของตน ใน
ฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น า
ทีมเพื่อบริหารจัดการ 
โครงการวิศวกรรมที่มี
สภาพแวดล้อมการ
ท างาน ความหลากหลาย
สาขาวิชาชีพ 

ออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า และถังตกตะกอน 
ระบบการกรองและการออกแบบ ระบบการก าจัดความกระด้าง
ของน ้าและการออกแบบ ระบบการฆ่าเชื้อโรคและการออกแบบ 
ระบบการแจกจ่ายน ้าประปาและการออกแบบ 

ENV 343 
Building 
Sanitation 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ
ออกแบบท่อรวบรวมน ้าฝน การระบายน ้ารอบอาคาร ระบบท่อ
ระบายน ้าเสียและน ้าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบ
ประปาระบบน ้าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารมโน
ทัศน์ในการออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิด
เชิงบูรณาการด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม, ลักษณะการใช้งาน 
และการประหยัดพลังงาน 

ENV 371  
Solid Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะมูลฝอย แหล่งก าเนิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ ้า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซ
ชีวภาพและการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของ
เสียอันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภท
และลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัด
และก าจัด การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีปนเปื้อน 

ENV 381  
Air Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ส  าหร ับค ุณภาพอากาศท ั ่ วไป การประย ุกต ์ข ้อม ูลทาง
อุตุนิยมวิทยาเพื ่อน าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการ
เคลื่อนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ  การหมุนเวียนของสาร
มลพิษในบรรยากาศโลก การใช้แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านาย
สภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมี
แสงของโอโซนในช้ันสตราโทสเฟีย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  
การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู ่กับที ่และแหล่งเคลื ่อนที่ 
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Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณ
มลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธีวิเคราะห์  กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ 

ENV 401 
Environmental 
Engineering 
Project 
Proposal 

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด 
วิธีการศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของ
โครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENV 402 
Environmental 
Engineering 
Project 

ด าเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่าน
การพิจารณา และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า 
และส่งรายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ 
แต่งตั้ง 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดลอ้ม กฏหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือท่ี
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยี
สะอาด รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อม ISO 14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากร
ด้านกายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี่ยง คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจ
ติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา  หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and Design 

ลักษณะของน ้าเสีย อัตราการไหลของน ้าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน ้าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน ้าเสียและมาตรฐานน ้าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดน ้าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัด
สลัดจ์ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ 
(Lifelong Learning) 
ตระหนักและเห็นความ
จ าเป็นในการเตรียมตัว 
เพื่อให้สามารถการ

ENV 341 
Unit Operation 
in 
Environmental 
Engineering 

หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการ
ทางกายภาพและทางเคมีในการบ าบัดน ้าและน ้าเสีย  การกวน
ผสม การตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล 
การสร้างและรวมตะกอน การเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ 
การดูดติดผิว การดึงน ้าออกจากสลัดจ์ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ปฏิบัติงานได้โดยล าพัง
และ สามารถการเรยีนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ENV 342 
Water Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน ้า ธรรมชาติ และแหล่งน ้า วิกฤตการณ์น ้าที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน ้า ความ
จ าเป็น และการใช้น ้าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ 
การประมาณปริมาณน ้าด ิบในแหล่งน ้าธรรมชาติ  แม่น  ้า 
ทะเลสาบ และน ้าบาดาล การประเมินคุณภาพของน ้าผิวดินและ
น ้าบาดาลและมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน ้าดิบเพื่อการ
ผลิตน ้าประปา และมาตรฐานคุณภาพน ้าประปา ระบบการ
ล าเลียงน ้าดิบและ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้า การ
ออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า และถังตกตะกอน 
ระบบการกรองและการออกแบบ ระบบการก าจัดความกระด้าง
ของน ้าและการออกแบบ ระบบการฆ่าเชื้อโรคและการออกแบบ 
ระบบการแจกจ่ายน ้าประปาและการออกแบบ 

ENV 343 
Building 
Sanitation 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ
ออกแบบท่อรวบรวมน ้าฝน การระบายน ้ารอบอาคาร ระบบท่อ
ระบายน ้าเสียและน ้าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบ
ประปาระบบน ้าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารมโน
ทัศน์ในการออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิด
เชิงบูรณาการด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม, ลักษณะการใชง้าน 
และการประหยัดพลังงาน 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของ
เสียอันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภท
และลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยง
และการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัด
และก าจัด การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีปนเปื้อน 

ENV 381  
Air Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ส  าหร ับค ุณภาพอากาศท ั ่ วไป การประย ุกต ์ข ้อม ูลทาง
อุตุนิยมวิทยาเพื ่อน าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการ
เคลื่อนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ  การหมุนเวียนของสาร
มลพิษในบรรยากาศโลก การใช้แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านาย
สภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมี
แสงของโอโซนในช้ันสตราโทสเฟีย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู ่กับที ่และแหล่งเคลื ่อนที่ 
หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณ
มลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธีวิเคราะห์  กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดลอ้ม กฏหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือท่ี
ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยี
สะอาด รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ ่งแวดล้อม ISO 14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากร
ด้านกายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี่ยง คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจ
ติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 437 
Computer 
Application in 
Environmental 
Engineering 

การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการ
ว ิ เคราะห ์ผลในว ิศวกรรมส ิ ่ งแวดล ้อม การประย ุกต ์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมประปา การ
ไหลในท่อรับน ้าเสียและระบบจ่ายน ้าประปา การวิเคราะห์
ปัญหาด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์ในระบบบ าบัดน ้าและน ้าเสีย 
การออกแบบหน่วยบ าบัดน  ้าและน ้าเส ีย การค านวณใน
แบบจ าลองการจัดการน ้า มลพิษในอากาศและการควบคุม 
ตลอดจนการใช้แบบจ าลองในการท านายคุณภาพอากาศ มลพิษ
ทางเสียง และการประเมินวัฏจักรชีวิต 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and Design 

ลักษณะของน ้าเสีย อัตราการไหลของน ้าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน ้าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน ้าเสียและมาตรฐานน ้าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดน ้าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัด
สลัดจ์ 

GEN 121 
Learning and 
Problem 
Solving Skills  

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู ้อย่างยั ่งยืนของนักศึกษา ฝึก
ท ักษะในการค ิดเช ิงบวก ศ ึกษาการจ ัดการความร ู ้และ
กระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่
เน้นการก าหนดเป้าหมายทางการเรียนรู ้ ร ู ้จ ักการตั ้งโจทย์ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

การศึกษาวิธ ีการแสวงหาความร ู ้  การแยกแยะข้อม ูลกับ
ข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิดการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้างแบบจ าลอง การตัดสินใจ 
การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน 

 
 
 

4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome, PLO) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่  
-กลุ่มที ่1 ความรู้พื้นฐาน (PLO 1 Basic Knowledge) โดยนักศึกษาต้องสามารถน าความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการออกแบบดูแล และแก้ปัญหาระบบทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
-กลุ่มที่ 2 ทักษะการลงมือปฏิบัติ (PLO 2 Hand-On) โดยนักศึกษาต้องสามารถลงมือท างาน และติดตั้งอุปกรณ์ทางด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
-กลุ่มที ่3 การท างานร่วมกับผู้อื่น (PLO 3 Synergy) โดยนักศึกษาต้องสามารถสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดผล

งานท่ีมีคุณค่า 
-กลุ่มที่ 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (PLO 4 Moral Principles) โดยนักศึกษาสามารถแสดงออกซึ่งคุณธรรม 

จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
ซึ่งแต่ละกลุ่มผลลัพธ์การเรียนรู้จะประกอบไปด้วยผลการเรียนรู้ย่อย ๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละข้อจะมีการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียรรู้และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันโดย
แสดงในตารางที่ 2 นอกจากน้ีความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาสามารถ
เชื่อมโยงได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตำรำงที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

PLO 1 Basic Knowledge BK 
สำมำรถน ำควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ใน
กำรออกแบบดูแลและแก้ปัญหำระบบทำงด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Sub PLO 1A Principle PC 
สามารถอธิบายหลักการด้านคณติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปสู่
การใช้งานทางด้านวิศวกรรม 

Sub PLO 1B Engineering Skill ES 
สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางดา้น
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได ้

Sub PLO 1C Problem Solving PS 
สามารถน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาระบบ
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Sub PLO 1D Lifelong Learning LL 
สามารถรู้จักตนเอง และมีการฝึกฝนการค้นคว้าเพื่อให้ศึกษาหาความรู้
ใหม่ตลอดชีวิต 

Sub PLO 1E Basic Research BS 
สามารถวางแผนและท างานวิจัยดา้นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็น
ระบบและมตีรรกะ  

Sub PLO 1F Safety ST 
สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภยั ร่วมกับงาน
ออกแบบ ดูแล และแก้ปญัหาดา้นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Sub PLO 1G Information Technology IT สามารถใช้เทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านสารสนเทศและสารสนเทศดิจทิัลได้ 

PLO 2 Hand-on HO 
สำมำรถลงมือท ำงำน และติดต้ังอุปกรณ์ทำงด้ำนวิศกรรมสิ่งแวดล้อม
ได้ 

Sub PLO 2A Multidisciplinary MD 
สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับความรู้
พื้นฐานของสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีอื่นได ้

Sub PLO 2B Technical Competence TC สามารถน าความรู้เชิงช่างในงานติดตั้งมาใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Sub PLO 2C Development DM สามารถพัฒนาช้ินงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
PLO 3 Synergy SN สำมำรถสื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่น เพ่ือให้เกิดผลงำนที่มีคุณค่ำ 

Sub PLO 3A Teamwork TW 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น และบริหารจัดการงาน
ภายในทีมได ้

Sub PLO 3B Communication CM สามารถสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งในทีม และภายนอกทีมได้เป็นอย่างด ี

Sub PLO 3C Presentation PT สามารถน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได ้

PLO 4 Moral Principles  MP 
แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณแห่ง
วิชำชีพวิศวกรรม 

Sub PLO 4A Morality MT 
แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นและไม่ทุจริตใน
การสอบ 

Sub PLO 4B Social Responsibility SR ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
Sub PLO 4C Engineering Ethics EE ทราบหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
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ตำรำงที่ 2 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตรในแต่ละข้อ 

 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู ้

 
กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำร

เรียนรู้ 
กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

PLO 1: สำมำรถน ำควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์เพ่ือใช้ในกำรออกแบบดูแล และแก้ปัญหำระบบ
ทำงด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Sub PLO 1A: สามารถอธิบายหลกัการด้าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพือ่น าไปสู่การ
ใช้งานทางด้านวิศวกรรม 

- ใช้การสอนหลายรปูแบบ โดยเนน้
หลักการทางทฤษฎีและยกตัวอยา่ง 
กรณีศึกษาประกอบ เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ ซึ่งการสอนจะมีทั้งแบบการ
บรรยายในช้ันเรียน โดยจะมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการควบคมุดูแล วิเคราะห์ 
และแก้ไขปญัหาระบบทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
-สอดแทรกกรณีศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น  
-มีการเรยีนการสอนแบบ Active 
Learning และหรือ Problem-
based Learning เพื่อให้นักศึกษา
ได้พูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 
-จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และมีประสบการณต์รงจาก
สถานประกอบการ 
 

-การสอบย่อย การสอบวัดผลกลางภาค
และปลายภาค  
-การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
-การเขียนรายงานผลการปฏับัติการ
หรือจากการดูงานนอกสถานท่ี 
-การม ีส ่วนร ่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในห้องเรียน  
-ความสามารถในการอธ ิบายหรือ
ถ่ายทอดในองค์ความรู้ที่ได้รับว่ามีความ
เข้าใจมากน้อยเพียงใด 

Sub PLO 1B: สามารถบรูณาการความรู้
พื้นฐานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได ้

Sub PLO 1C: สามารถน าความรูท้างด้าน
วิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาระบบ
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Sub PLO 1D: สามารถรู้จักตนเอง และมีการ
ฝึกฝนการค้นคว้าเพื่อให้ศึกษาหาความรู้ใหม่
ตลอดชีวิต 

Sub PLO 1E: สามารถวางแผนและท างาน
วิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็น
ระบบและมตีรรกะ 
Sub PLO 1F: สามารถบูรณาการความรู้
พื้นฐานด้านความปลอดภัย ร่วมกบังาน
ออกแบบ ดูแล และแก้ปญัหาดา้นวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
Sub PLO 1G: สามารถใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน
ทางด้านสารสนเทศและสารสนเทศดิจิทัลได้ 

PLO 2: สำมำรถลงมือท ำงำน และติดต้ังอุปกรณ์ทำงด้ำนวิศกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
Sub PLO 2A: สามารถบูรณาการความรู้
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับความรู้
พื้นฐานของสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีอื่นได ้ 

-การบรรยายเชิงอภิปราย 
-การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning)  
-การฝึกปฏิบตัิ (Practical) 
-การฝึกประสบการณเ์ชิงวิชาชีพ 

- ขอสอบแบบเขียนอธิบาย (Written 
Examination) 
- การน าเสนอผลของการสืบคนหรือผล
ของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- การรายงานหนาช้ันเรียน (Oral 
Presentation 
- การสาธิตหรือการจ าลอง 
(Demonstration or Simulation)  
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู ้
 

กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำร
เรียนรู้ 

กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

Sub PLO 2B: สามารถน าความรูเ้ชิงช่างใน
งานติดตั้งมาใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  

Sub PLO 2C: สามารถพัฒนาช้ินงานทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได ้

  

PLO 3: สำมำรถสื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่น เพ่ือให้เกิดผลงำนที่มีคุณค่ำ 

Sub PLO 3A: สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น รับ
ฟังความคิดเห็น และบริหารจดัการงานภายใน
ทีมได ้

- การฝกปฏิบัติ (Practice)  
- การเรียนรแูบบปญหาเปนฐาน 
(Problem-based Learning)  
- การเรียนรแูบบโครงงานเปนฐาน 
(Project-based Learning)  
 
 
 

- การน าเสนอผลของการสืบคนหรือผล
ของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- การประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน 
(Peer Assessment) 
- การเขียนรายงานผลปฏิบัติงาน 
 
 
  

Sub PLO 3B: สามารถสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งใน
ทีม และภายนอกทีมได้เป็นอย่างด ี

Sub PLO 3C: สามารถน าเสนอผลงานทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได ้

PLO 4: แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพวิศวกรรม 
Sub PLO 4A: แสดงออกซึ่งคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นและไม่ทุจรติ
ในการสอบ 

-อาจารย์ผูส้อนจะให้ค าปรึกษาและ
คอยช้ีแนะให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อการท างานของตนเอง
และการเขียนรายงานทางวิชาการ 
-ก าหนดให้มีวัฒนธรรมขององค์กร
โดยการปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตยต์อ่
ตนเองและผู้อื่น 
 

- การสังเกต  
- การประเมินผลโดยเพื่อนรวมงาน 
(Peer Assessment) 
- ประเมินจากผลงานท่ีได้มอบหมาย 
หรือการบ้าน จะต้องไมม่ีการคดัลอกซึ่ง
กันและกัน  
 
  

Sub PLO 4B: ตรงต่อเวลา และมคีวาม
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
Sub PLO 4C: ทราบหลักจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรม 
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ตำรำงที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตรกบัผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับรายวิชา (PLO Curriculum Mapping) 

รำยวิชำ 
PLO 1 

Basic Knowledge 
PLO 2 

Hand-On 
PLO 3 

Synergy 
PLO 4 

Moral Principles 
PC ES PS LL BS ST IT MD TC DM TW CM PT MT SR EE 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำท่ี 1                 
CPE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร X   X X     X             X X   
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม X X                     X X   
ENV 112 วัสดุวิศวกรรม X X                     X X   
LNG 120 ภาษาอังกฤษท่ัวไป  X     X                  X X   
LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   X     X                  X X   
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 X                       X X   

PHY 103 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 X                         X X   
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  X   X         X X   X X   X X   

ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำท่ี 1                 
CHM 103 เคมีพื้นฐาน  X                         X X   
CHM 160 ปฏิบัติการเคม ี  X   X                     X X   

CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  X X X                     X X   
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต X     X                   X X   
LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ X     X                   X X   
LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในที่ท างาน X     X               X X X X   

MTH 102 คณิตศาสตร์ 2  X                         X X   
PHY 104 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 X                         X X   
PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  X   X         X X   X X   X X   
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รำยวิชำ 
PLO 1 

Basic Knowledge 
PLO 2 

Hand-On 
PLO 3 

Synergy 
PLO 4 

Moral Principles 

PC ES PS LL BS ST IT MD TC DM TW CM PT MT SR EE 
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำท่ี 2                 

EEE 100 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) X         X               X X X 

ENV 210 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม X X X X       X           X X X 

ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม  X X X         X           X X X 

ENV 212 ปฏิบัติการทางเคมีสิ่งแวดล้อม  X X X     X   X X   X X   X X X 

ENV 213 งานส ารวจส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม X X X         X     X X   X X   

GEN 101 พลศึกษา                                                                          X                         X X   

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา X   X X                   X X   
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3  X                         X X   

ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำท่ี 2                 

CVE 282 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม X X X                     X X X 

ENV 214 สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม X X X         X           X X   

ENV 215 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  X X X         X           X X X 

ENV 216 ปฏิบัติการทางจลุชีววิทยาสิ่งแวดล้อม X X X     X   X X   X X   X X   

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคดิ                                                   X     X                   X X   

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต                         X     X                   X X   

LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในที่ท างาน X     X                   X X   
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รำยวิชำ 
PLO 1 

Basic Knowledge 
PLO 2 

Hand-On 
PLO 3 

Synergy 
PLO 4 

Moral Principles 

PC ES PS LL BS ST IT MD TC DM TW CM PT MT SR EE 
LNG XXX วิชาอื่นที่เปิดสอน X      X                   X X   

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำท่ี 3                 
CVE 385 อุทกวิทยา X X X                     X X   

CVE 394 การทดลองชลศาสตร ์ X X X         X X   X X   X X   
ENV 371 การจัดการขยะ                                                 X X X         X           X X X 
ENV 382 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน X X X         X           X X X 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า X     X                   X X   
GEN xxx วิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป 1 X   X          X X  
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 X             X X  
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำท่ี 3                 

ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม X X X X   X   X       X X X X 
ENV 342 วิศวกรรมการประปา X X X X   X   X       X X X X 

ENV 343 การสุขาภิบาลอาคาร X X X X   X   X        X X X X 
ENV 372 การจัดการของเสียอันตราย                                   X X X X   X   X          X X X 
ENV 381 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ X X X X   X   X        X X X X 

GEN xxx วิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป 2 X                       X X X   
ภำคฤดูร้อน                 

ENV 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม        X X X X X      X X X X X X 
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศกึษำที่ 4                 
ENV 401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        X X X X X X X X X X X X 
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รำยวิชำ 
PLO 1 

Basic Knowledge 
PLO 2 

Hand-On 
PLO 3 

Synergy 
PLO 4 

Moral Principles 

PC ES PS LL BS ST IT MD TC DM TW CM PT MT SR EE 
ENV 434 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ X X X X       X         X X X X 

ENV 437 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

X X X X     X X        X X X   

ENV 444 กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  

X X X X   X   X         X X X 

ENV 445 วิศวกรรมน ้าเสียและการออกแบบ X X X X   X   X     X X X X X 

XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 X X X X                   X X   
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำท่ี 4                 
ENV 402 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       X X X X X X X X X X X X X 
ENV xxx วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 X X X X                 X X X X 
ENV xxx วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 X X X X                 X X X X 
YYY xxx วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมศาสตร ์       X                   X X X 
นักศึกษำโครงกำรกำรเรียนรู้ร่วมอุตสำหกรรม                 

ENV 402 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       X X X X X X X X X X X X X 
ENV 403 โครงการการเรยีนรูร้่วมอุตสาหกรรม                                    X X X X X X X X X X X X X 
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หมำยเหตุ:  

PLO 1 Basic Knowledge  BK 

Sub PLO 1A Principle  PC 
Sub PLO 1B Engineering Skill  ES 

Sub PLO 1C Problem Solving  PS 

Sub PLO 1D Lifelong Learning  LL 
Sub PLO 1E Basic Research  BS 

Sub PLO 1F Safety  ST 

Sub PLO 1G Information Technology  IT 
PLO 2 Hand-on  HO 

Sub PLO 2A Multidisciplinary  MD 
Sub PLO 2B Technical Competence  TC 

Sub PLO 2C Development  DM 

PLO 3 Synergy  SN 
Sub PLO 3A Teamwork  TW 

Sub PLO 3B Communication  CM 

Sub PLO 3C Presentation  PT 
PLO 4 Moral Principles   MP 

Sub PLO 4A Morality  MT 

Sub PLO 4B Social Responsibility  SR 
Sub PLO 4C Engineering Ethics  EE 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์สอน 

(ปี) 

ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจ
สมบัต ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย) 
Ph.D. Environmental Engineering. 
(Vanderbilt University, USA) 

2533 
 

2536 
 
 

2544 

28 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำรำงที่ 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม. 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 

1 ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจ
สมบัต ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ประเทศไทย) 
Ph.D. Environmental Engineering 
(Vanderbilt University, USA) 

2533 
 

2536 
 

2544 

28 

2 ผศ. ดร.นงลักษณ์ บญุ
รัตนกิจ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (หลกัสูตร
นานาชาติ) 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ประเทศไทย) 

2546 
 
 

2550 
 
 

2553 

9 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

3 ดร.ไตรรัตน์ เมืองทอง
อ่อน 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนานาชาติ) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
Ph.D. Energy Science and 
Technology (Kyoto University, 
Japan) 

2552 
 
 

2554 
 
 
 

2560 

4 

4 ดร.สรุพงษ์ รัตนกุล อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
M.Eng. Environmental Engineering 
and Management (Asian Institute 
of Technology, Thailand) 
Ph.D. Urban Environmental 
Engineering (The University of 
Tokyo, Japan) 

2553 
 
 

2555 
 
 

2558 
 

6 

5 ดร.กฤษณะ กอบวิทยา อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
ประเทศไทย) 
Ph.D. Chemical Engineering (Saga 
University, Japan) 

2555 
 
 

2557 
 
 

2561 

3 
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3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

1 ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจสมบตั ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ประเทศ
ไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย) 
Ph.D. Environmental 
Engineering (Vanderbilt 
University, USA) 

2533 
 

 
2536 

 
 

2544 

28 

2 ผศ. ดร.นงลักษณ์ บญุรัตนกจิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย) 

2546 
 
 

2550 
 
 

2553 

9 

3 ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนานาชาติ) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
Ph.D. Energy Science and 
Technology (Kyoto University, 
Japan) 

2552 
 
 

2554 
 
 
 

2560 

4 

4 ดร.สรุพงษ์ รัตนกุล อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 

2553 
 
 

 

6 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 

   M.Eng. Environmental 
Engineering and Management 
(Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
Ph.D. Urban Environmental 
Engineering (The University of 
Tokyo, Japan) 

2555 
 
 
 

2558 
 

 

5 ดร.กฤษณะ กอบวิทยา อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
ประเทศไทย) 
Ph.D. Chemical Engineering 
(Saga University, Japan) 

2555 
 
 

2557 
 
 

2561 

3 

6 รศ. ดร.จินต์ อโณทัย รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย) 
Ph.D. Environmental 
Engineering (Drexel 
University, USA) 

2528 
 

2532 
 
 

2539 

26 

7 รศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมา
วงศ์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
M.Eng. Environmental 
Engineering and Management 
(Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
Ph.D. Urban Management 
(Kyoto University, Japan) 

2548 
 
 

2550 
 
 
 

2553 

9 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

8 ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติ
กุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
M.Eng. Environmental 
Engineering and Management 
(Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
D.Eng. Environmental 
Engineering and Management 
(Asian Institute of 
Technology, Thailand) 

2542 
 
 

2544 
 
 
 

2549 

14 

9 ผศ. ดร.พเิชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย) 
M.Eng. Water Supply, 
Drainage, and Sewerage 
Engineering (Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
Ph.D. Hydro Environmental 
System (Tohoku University, 
Japan) 

2542 
 
 

2546 
 

 
 

2550 

14 

10 รศ. ดร.ภาตญิา เขมาชีวะกลุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศ
ไทย) 
M.Eng. Environmental 
Engineering and Management 
(Asian Institute of 
Technology, Thailand) 
Ph.D. Urban and 
Environmental Engineering 
(Kyoto University, Japan) 

2549 
 
 

2551 
 
 
 

2554 

10 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

11 ดร.เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย) 
M.Eng. Civil and 
Environmental Engineering 
(The University of Texas at 
Arlington, USA) 
Ph.D. Civil and Environmental 
Engineering (The University of 
Texas at Arlington, USA) 

2548 
 
 

2550 
 
 
 

2555 

7 

12 ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย) 
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 

2540 
 

2545 
 

2554 

6 

 
 
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏบิัติกำร  
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 น.ส. ศุภกานต์ ครุธหอม นักวิทยาศาสตร ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย) 

2 นายวสันต์ พรหมนอก 
 
 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย) 
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5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2564 
ตำรำงที่ 1: จ ำนวนนักศึกษำตำมแผน 

รำยละเอียด หน่วยนับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปทีี่ 1  คน 40 40 40 40 40 

ชั้นปทีี่ 2 คน - 40 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 3 คน - - 40 40 40 

ชั้นปทีี่ 4 คน - - - 40 40 
รวม คน 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

คน - - - 40 40 

 
ตำรำงที่ 2: จ ำนวนนักศึกษำระดบั ม.6  

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 50 40 40 40 40 

ช้ันปีท่ี 2 43 50 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 37 43 50 40 40 

ช้ันปีท่ี 4 52 37 43 50 40 
รวม 182 170 173 170 160 

รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4)  
 
ตำรำงที่ 3 : อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ม.6) 
13 190 

อัตราส่วน 1:14.6 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 

 

นักศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำจริงตลอดหลักสตูร (คน) 

 ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 รวม  

หลักสตูรปกติ  50 43 37 52 132 

หลักสตูรนานาชาติ  18 21 14 23 58 

*รวมจ านวนนักศึกษาท่ีใช้คิดสัดสว่น [ช้ันปีท่ี 2-4 (คน)] 190 
จ านวนอาจารย์ประจ า (คน) 13 

จ ำนวนอำจำย์ประจ ำ ต่อจ ำนวนนักศึกษำ 1:14.6 
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6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
6.1. แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 

6.1.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล 

 (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา 

 (2) การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 (3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 (4) การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนตามมาตรฐาน KMUTT-PSF 

(KMUTT- Professional Standard Framework – Learning and Teaching) โดยให้ได้ระดับ Competent 

อย่างน้อยปีละ 1 ท่าน รวมไปถึงสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ส าหรับการออกแบบรายวิชาโดย

ยึดหลัก Outcome-Based Education (OBE) 

6.1.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอ่ืนๆ 

 (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคณุธรรม 

 (2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

6.2. แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 
แผนการจัดหาบุคลากการภาควิชาฯ ได้ด าเนินการขออัตราทดแทนส าหรับบุคลากรสายวิชาการ

ที่ก าลังเกษียณอายุราชการก่อนล่วงหน้า 3 ปี โดยจัดให้บุคลากรสายวิชาการที่เข้ามาทดแทนนั้น ได้เข้า
มาเรียนรู้เนื้อหาวิชา ในวิชาที่บุคลากรสายวิชาการที่ก าลังเกษียณอายุสอน และให้ระยะเวลาในการ
จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากการจัดเตรียมการเรียนการสอนในช่วง
ปีแรกแล้ว ทางภาควิชาฯ ได้จัดให้บุคลากรสายวิชาการที่เข้ามาทดแทน ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนของรายวิชาของบุคลากรสายวิชาการที่ก าลังเกษียณอายุ โดยจะมีการตกลงในส่วนของเนื้อหาตาม
ความเหมาะสมในช่วง 2 ปี ก่อนบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุ โดยทางภาควิชาฯ จะท าให้การ
เปลี่ยนผ่าน เพ่ือคงเนื้อหาของรายวิชา และแนวทางการประเมินผลให้ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนเดิม
ให้มากที่สุด นอกจากนี้ทางภาควิชาฯ จะจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ทางด้านที่บุคลากรสาย
วิชาการท่ีเข้ามาทดแทนถนัด และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาฯ ได้ด าเนินการจ้างบุคลากรสายสนับสนุน ส าหรับ
สนับสนุนงานสอนในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม  โดยได้จ้างในรูปแบบลูกจ้างประจ า และจัดให้มีการอบรม
เพิ่มเติมความรู้ ตลอดระยะเวลาการท างานกับทางภาควิชาฯ หากผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ดังกล่าว มีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ ทางภาควิชาฯ จะด าเนินการจ้างเป็นพนักงานของภาควิชาฯ 
ต่อไป 
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6.3. แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 

ไม่มี เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการทุกคนได้ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต 
 

6.4. แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการขอต าแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยภาควิชาฯได้สนับสนุน
งบประมาณส าหรับการน าเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 

1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนุบรี 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร ์

ทบทวนฟังก์ชันและสมบัติของฟังก์ชัน จ านวน e 
ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันผกผัน ลิมิตฟังก์ชัน การ
ค านวณของลิมิต ฟังก์ชันตรีต่อเนื่อง แนวคิดพื้นฐาน
ของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต กฎลูกโซ่ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิสัย อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน 
การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง รูปแบบ
ยังไม่ก าหนดและกฏโลปิตาล ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การ
ประเมินค่าเชิงเส้น ทฤษฎีบทค่าสูงสุด-ต ่าสุด ทฤษฎี
บทของรอล และทฤษฎีบทค่ามัชฉิม ความเว้าและ
อนุพันธ์อันดับสอง การใช้อนุพันธ์และลิมิตในการวาด
ภาพเส้นโค้ง การประยุกต์ปัญหาสูงสุด-ต ่าสุด อัตรา
สัมพัทธ์ แนวคิดพื้นฐานของปริพันธ์ ทฤษฎีหลักมูล
ของแคลคูลัส สมบัติของปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์
จ ากัดเขต ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต การหาปริพันธ์โดยการ
แทนค่า การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การหา
ปริพันธ์โดยการใช้เศษส่วนย่อย พื้นที่ใต้เส้นโค้งและ
พื้นที่ระหว่างเส้น ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์
เชิงตัวเลข ฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของสมการ 
อนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต 
อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง สุดขีดสัมพัทธ์ สูงสุดและต ่าสุด 
และจุดอานม้า       

MTH 101 
Mathematics I  
 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 
 

 สเกลาร ์และเวกเตอร ์  ผลค ูณภายใน ผลค ูณเชิง
เวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้นและ
ระนาบในปริภูมิสามมิติ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับ 
อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ การทดสอบด้วยการ
เปรียบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลับ  

MTH 102 
Mathematics II  
 
 
 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 และการดสอบการลู่เข้าสัมบูรณ์ การกระจายทวินาม
อนุกรมก าลัง สูตรของเทย์เลอร์ ฟังก์ชันเป็นคาบ 
อนุกรมฟูเรียร์ พิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์
จ ากัดเขตบนระนาบและบริเวณทรงตัน ปริพันธ์สอง
ชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สองชั้นในรูปแบบเชิงขั้ว การ
แปลงของตัวแปรในปริพันธ์หลายชั ้น ปริพันธ์สาม
ชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอก
และพิกัดทรงกลม 

  

ความคิดรวบยอดพื้นฐานของ ชนิด อันดับ และระดับ
ขั้น สมการอับดับหนึ่ง ตัวแปรแยกกันได้ สมการเอก
พันธ์ สมการแม่นตรงและไม่แม่นตรง ตัวประกอบ
ปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเบอร์นูลย์ 
สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น ค าตอบของสมการเชิง
เส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีและสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร 
การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง การ
แปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพ ันธ ์ย ่อยเบื ้องต้น 
ฟังก์ชันเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความเร็วและ
ความเร่ง เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ เกรเดียนต์ของส
เกลาร์ฟิลด์ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ เคิร์ลของ
เวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพันธ์เวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเสน้ 
ปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์ตามปริมาตร 

MTH 201 
Mathematics III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
ฟิสิกส ์

เพ ื ่อให ้ เข ้าใจถ ึงพ ื ้นฐานทางกลศาสตร ์ฟ ิส ิกส์  
ประกอบด้วย เวกเตอร์ ระบบอนุภาค โมเมนตัม การ
หมุน กลศาสตร์ของไหล การสั่น การเคลื่อนที่แบบ
คลื่น กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์          

PHY 103 
General Physics 
for Engineering 
Student I 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

รายวิชานี้มุ่งเน้นเกิดความเข้าใจพ้ืนฐานทางฟิสิกส์จาก
การทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานการ
ทดลองฉบับย่อส าหรับการทดลองที ่สอดคล้องกับ
เนื้อหาในรายวิชา PHY 103 เช่น การวัดอย่างละเอียด  
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  คลื่นยืนนิ่งในเส้น
เชือก โมเมนต์ความเฉื ่อย ความร้อนจ าเพาะของ
ของเหลว  การหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศโดยใช้
ท่อเรโซแนนซ์ ความตึงผิวของของเหลว ความหนืด                

PHY 191   
General Physics 
Laboratory I 

1 หน่วยกิต 
/15 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 ของของเหลว การเคลื ่อนที ่แบบกลิ ้งบนพื ้นเอียง  
โมดูลัสของยัง                 

  

เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานทางฟิสิกส์ ประกอบด้วย กฎ
ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก 
ความเหนี่ยวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ สมการของแมกซ์
เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
การแทรกสอดทางแสง การเลี้ยวเบนทางแสง โฟตอน
และคลื่นสสาร และอะตอม       

PHY 104 
General Physics 
for Engineering 
Student II   

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  

รายวิชานี้มุ่งเน้นเกิดความเข้าใจพ้ืนฐานทางฟิสิกส์จาก
การทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานการ
ทดลองฉบับย่อส าหรับการทดลองที ่สอดคล้องกับ
เน ื ้อหาในรายว ิชา PHY 104 เช ่น ม ัลต ิม ิ เตอร์  
ออสซิลโลสโคป การเก็บประจุและคายประจุของตัว
เก็บประจุ กฏการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์และหม้อ
แปลงไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็ก
และสนามไฟฟ้า การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง 
วงจร RLC การเกิดปรากฏการเรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟา้
กระแสสลับ โครงสร้างอะตอม (สเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน) และการหาค่าคงท่ีของแพลงค์ 

PHY 192   
General Physics 
Laboratory II 

1 หนว่ยกิต 
/15 ช่ัวโมง  
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
เคม ี

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม และ
การจัดเรียงอีเล็กตรอนของอะตอม คุณสมบัติของ
ตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีพ อโลหะ 
ธาตุทรานสิชั่น คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์
เคมี ไฟฟ้าเคมี 

CHM 103 
Fundamental 
Chemistry 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

เทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับปฏบิัติการเคมีทีเ่กี่ยวข้อง
กับทฤษฎีต่างๆ ที่ต้องเรียนในวิชา CHM 103  

CHM 160 
Chemistry 
Laboratory 

1 หน่วยกิต 
/15 ช่ัวโมง  

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 

การเขียนแบบ
วิศวกรรม  
 
 
 
 

อุปกรณ์ใช้งานเขียนแบบและการประยุกต์ใช้รูปทรง
พื้นฐานการเขียนตัวอักษร การสเกตภาพ การบอก
ขนาดภาพการใช้ข้อความประกอบภาพและความ
คลาดเคลื่อนของระยะ ภาพฉายแบบออร์โทกราฟฟิก
ของจุด  เส้นระนาบและวัตถุ  ภาพพิคทอเรีย ภาพไอ
โซเมตริก ออบลิคและการสเกต ภาพฉาย ภาพช่วย   

CVE 111 
Engineering 
Drawing 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 ภาพตัด การฝึกหัดในการเขียนแบบรายละเอียดและ
องค์ประกอบการเขียนแบบ การเขียนแบบแสดง
รายละเอียดของการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนแบบเบื้องต้น 

  

สถิตยศาสตร์  ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและ
บนวัตถุเกร็งการสมดุลของวัตถุเกร็ง แรงกระจายการ
วิเคราะห์แรงเบื ้องต้นในโครงข้อหมุนและโครงข้อ
แข็งแรงในคานและสายเคเบิล แรงเสียดทาน หลักการ
ของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุล 

CVE 131 
Engineering 
Mechanics I 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

โครงสร้างและรูปทรงผลึกของของแข็ง ต าหนิและ
ความไม่สมบูรณ์ของผลึก สมบัติทางกลและการ
ทดสอบ ความเสียหายทางกลของวัสดุวิศวกรรม ดิส
โลเคชั ่นและกลไกการเพิ ่มความแข็งแรงของวัสดุ
วิศวกรรม ความสัมพันธระหวางโครงสร้าง สมบัติ 
กระบวนการผลิต และสมรรถนะของวัสดุวิศวกรรม 
แผนภูมิสมดุลเฟสและการตีความ ปฏิกิริยาในสถานะ
ของแข็ง การเปลี่ยนเฟสและกระบวนการทางความ
ร้อนของโลหะ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของ
วัสดุโลหะและอโลหะ กระบวนการผลิตโลหะผสม 
โลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โครงสร้าง 
สมบัติและการใช้งานของเซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุ
ผสม สมบัติและการใช้งานของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ 
การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

ENV 112 
Engineering 
Materials 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

การเขียนโปรแกรม
พื้นฐาน  
 
 

หลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม ชนิดของ
ข้อมูล ปฏิบัติการแบบมีเงื ่อนไข ค าสั ่งท างานแบบ
วนรอบ โปรแกรมย่อยฟังก์ชัน การรับข้อมูลและการ
ส่งออก โดยใช้ตัวอย่างและแบบฝึกหัดเขียนโปรแกรม 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะกิจกรรมการแก้ปัญหา 
เทคนิคที่ใช้ในการผลิตโปรแกรมให้มีความถูกต้องและ
ทนทาน เช่น การแตกงานแบบบนลงล่าง การลงมือ
จ าลองการท างาน และ การทดสอบการท างานตาม
สมมติฐาน เป็นต้น ทุกสัปดาห์ มีปฏิบัติการที่เน้นการ
ออกแบบสร้างและแก้ปัญหาโปรแกรมที่น่าสนใจ 

CPE 100  
Computer 
Programming 
for Engineers  

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

สมดลุมวลสารและ 
การถ่ายโอนมวลสาร 
จลนพลศาสตร์  
สมดลุเคมี  
 
 

การแนะน าความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ความหมายของตัวแปรหรือพารามิเตอร์
ของคุณภาพสิ่งแวดล้อม การแนะน าถึงหลักการสมดุล
มวล การเกิดขึ้นของสารมลพิษและการบ าบัดน ้าเสีย 
การลดปริมาณของเสีย การจัดการกากตะกอนบ าบัด 
การควบคุมมลพิษทางอากาศ การน าของเสียกลับมา
ใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสียอันตราย ความรู้
เบ ื ้องต้นเก ี ่ยวกับปัญหาสิ ่งแวดล้อมในปัจจ ุบัน 
กฎหมายและการควบคุม จร ิยธรรมสิ ่งแวดล้อม 
พื้นฐานของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ENV 210 
Fundamentals 
in 
Environmental 
Engineering 
  

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม 
พันธะเคมี ปฏิกิริยา เคมีอุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุล
กรดเบส จลนพลศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์ 
ลักษณะสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน ้าและน ้า
เสีย การประยุกต์เคมีพื ้นฐานส าหรับ เคมีน ้า เคมี
อากาศ เคมีของดิน และ เคมีนิวเคลียร์ 

ENV 211 
Environmental 
Chemistry 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
 
 

ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ 
หลักการทางแบคทีเร ียว ิทยา การเจริญเติบโตการ
ควบคุมจุลินทรีย์และเมตาโบลิซึม ความหลากหลายของ
จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายทางชีวภาพของ
สารอินทรีย์และการท างานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ
การท าเสถียรภาพสารอินทรีย์ มโนทัศน์เบื ้องต้นของ
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบ
บ าบัดน ้าเสียชีวภาพแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การ
ฆ่าเชื้อก่อโรคในกระบวนการบ าบัดน ้าเสียชีวภาพและ
การผลิตน ้าสะอาด 

ENV 215 
Environmental 
Microbiology 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
ทางแบคทีเรียวิทยาของน ้าและน ้าเสีย การวิเคราะห์
ทางจุลชีววิทยาทั่วไป เช่น เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้
กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี การนับจ านวน และการวัด
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์
ช้ีแนะ เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ แบคเทอริโอเฟจ 
การเร ียนรู ้และเสริมทักษะในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ดัชนีวัดส าคัญ ที่ใช้ในการควบคุมดูแลระบบ  

ENV 216 
Environmental 
Microbiology 
Laboratory 

1 หน่วยกิต 
/15 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 บ าบัดน ้าเสียชีวภาพในระดับปฏิบตัิการ การศึกษา
กระบวนการบ าบัดทางชีวภาพและการฆ่าเชื้อก่อโรค
ผ่านการทดลอง 

  

ความดันชลศาสตร์  
การแปลงหน่วยทาง
วิศวกรรม 
 

ค าจ ากัดความและคุณสมบัติของของไหล การวัดความ
ดัน แรงดันสถติย์บนแผ่นพื้นผิวเรยีบและผิวโค้ง แรง
ลอยตัว และเสถียรภาพของวัตถุลอย จลนศาสตร์ของ
ของไหล สมการการไหลต่อเนื่อง สมการพลังงาน สม
การเบอนูลลี่ และสมการโมเมนตมั ความต้านทานต่อ
การไหล การไหลในท่อปิด ระบบท่อ การไหลในทาง
น ้าเปิด การวดัอัตราการไหล การวิเคราะหม์ิติ และกฎ
ความคล้ายคลึง การไหลเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

CVE 282 
Hydraulic for 
Environmental 
Engineering 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

วัฏจักรของน ้า ลุ่มน ้าและการวัดรายละเอียดจากแผน
ที่ภูมิประเทศ หยาดน า้ฟ้า น ้าท่า การระเหยและการ
คายระเหย การซึมลงดิน น ้าใต้ดิน การวิเคราะห์กราฟ
น ้าท่าและทฤษฎีกราฟน ้าท่าหน่ึงหน่วย การเคลื่อนตัว
ของน ้าหลาก การวิเคราะห์น ้าท่วมด้วยหลักความถี่
ของการเกิด การประยุกตค์วามรูด้า้นอุทกวิทยากับ
การจัดการน ้าในพ้ืนท่ีเมือง 

CVE 385  
Hydrology 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะหผ์ลและจัดท ารายงานการ
ทดลองเกี่ยวกับคณุสมบัติของไหล ของไหลสถิต 
หลักการพลังงานและสมการโมเมนตัม การสูญเสีย
พลังงานการไหลและการวัดอตัราไหลในท่อปิดการ
ไหลและการวัดอัตราไหลในรางเปดิ ไฮโดรลิกซ์จัม๊ 
เครื่องจักรกลชลศาสตร ์

CVE 394 
Hydraulic 
Laboratory 

1 หน่วยกิต 
/15 ช่ัวโมง  
 

การส ารวจเบื้องต้น  
 

 

ความรู้เบื้องต้นและมโนทัศน์การส ารวจทางวิศวกรรม 
การวัดระยะทางและทิศทาง งานระดับ เส้นชั้นความ
สูง ความคลาดเคลื่อน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ และการปรับแก้ข้อมูล ฝึกทักษะการใช้กล้องวัดมุม
และพัฒนาทักษะการใช้งานขั้นพื้นฐาน การวัดมุมดิ่ง
และมุมราบ การท าวงรอบ การวัดมุมอะซิมุท การวัด
ระนาบกลับในระบบพิกัด การวัดระดับ การค านวณ
พื ้นท ี ่และปร ิมาตร ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นและทักษะ
ปฏิบัติการก าหนดพิกัดด้วย โกลบอลโพซิช่ันซิสเต็ม 

ENV 213 
Surveying for 
Environmental 
Engineering 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 

พารามิเตอร์ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 

หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม 
พันธะเคมี ปฏิกิริยา เคมีอุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุล
กรดเบส จลนพลศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์ 
ลักษณะสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน ้าและน ้า
เสีย การประยุกต์เคมีพื ้นฐานส าหรับ เคมีน ้า เคมี
อากาศ เคมีของดิน และ เคมีนิวเคลียร์ 

ENV 211 
Environmental 
Chemistry 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของน ้าและน ้าเสีย การเก็บและ
รักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
ของน ้าและน ้าเส ียที ่น ่าเชื ่อถ ือ การใช้เครื ่องมือ
วิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
ของน ้าและน ้าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ฯลฯ การแปรความหมายและ
การประย ุกต ์ข ้อม ูลเช ิงปฏ ิบ ัต ิส  าหร ับว ิศกรรม
สิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการบ าบัดทางกายภาพ
และเคมีผ่านการทดลอง เช่น การปรับสภาพให้เป็น
กลาง การสร้าง-รวมตะกอนด้วยสารเคมี การก าจัด
ความกระด้าง และการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ 

ENV 212 
Environmental 
Chemistry 
Laboratory 

1 หน่วยกิต 
/15 ช่ัวโมง  
 

หน่วยปฏิบัติการ
ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
 

หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วย
ปฏิบัติการทางกายภาพและทางเคมีในการบ าบัดน ้า
และน ้าเสีย การกวนผสม การตกตะกอน การลอย
ตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การสร้างและรวม
ตะกอน การเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ การดูด
ติดผิว การดึงน ้าออกจากสลัดจ์ 

ENV 341 
Unit Operation 
in 
Environmental 
Engineering 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

การควบคุมและ
ออกแบบระบบ
บ าบัดน ้าเสีย  
 

ลักษณะของน ้าเสีย อัตราการไหลของน ้าเสีย การ
ออกแบบระบบรวบรวมน ้าเสีย ท่อรวมและท่อแยก 
เคร ื ่องส ูบและสถาน ีส ูบ การบ  าบ ัดน  ้าเส ียและ
มาตรฐานน ้าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบส าหรับการ
บ าบัดน ้าเสีย การฆ่าเชื ้อโรค การบ าบัดและก าจัด
สลัดจ์ 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering and 
Design 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

หน่วยกระบวนการ
ทางชีวภาพส าหรับ 
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  
 

หลักการของกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบ
บ  าบ ัดน  ้า เส ีย หล ักการของว ิศวกรรมปฏิกรณ์ 
จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี แบบจ าลองทาง
คณ ิตศาสตร ์ ส  าหร ับปฏ ิกรณ ์ช ี ว เคม ีอ ุดมคติ  
พารามิเตอร์ในการออกแบบและการด าเนินงานของ
ระบบชีวภาพที ่จ ุล ินทร ีย ์ม ีการเจริญเติบโตแบบ
แขวนลอยและแบบฟิล์มตรึง  

ENV 444 
Biological Unit 
Processes in 
Environmental 
Engineering 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

การควบคุมมลภาวะ
ทางเสียง  
 

หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือ และการวัดเสียงและ
การสั่นสะเทือนโดยการใช้เครื่องมือ แหล่งก าเนิดและ
ผลกระทบของเสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม การตอบสนองทางร่างกายและ
จิตใจต่อเสียงและการสั ่นสะเทือน กฎหมายและ
ข ้อก  าหนด เทคน ิคท ี ่ ใช ้ควบค ุมเส ียงและการ
สั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุป้องกัน
เสียงสะท้อน และเครื่องกั้นเสียง 

ENV 382 
Noise and 
Vibration 
Control 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

การออกแบบระบบ
สุขาภิบาลในอาคาร  
 

หล ักการการส ุขาภ ิบาลอาคาร กฎหมายและ
ข้อก าหนด การออกแบบท่อรวบรวมน ้าฝน การระบาย
น ้ารอบอาคาร ระบบท่อระบายน ้าเสียและน ้าโสโครก 
ระบบระบายอากาศท่อ ระบบประปา ระบบน ้าร้อน 
ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคาร มโนทัศน์ในการ
ออกแบบและทางเลือกเพื่อเพ่ิมความยั่งยืน แนวคิดเชิง
บูรณาการด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม ลักษณะการ
ใช้งาน และการประหยัดพลังงาน 

ENV 343 
Building 
Sanitation 
 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือส าหรับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  
  
 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมิน
วัฎจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด รอยเท้าคาร์บอน และ
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 
มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้าน
กายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี ่ยง 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและ 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 มาตรการในการบรรเทา หลักการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

  

การควบคุมและ
ออกแบบระบบผลิต
และแจกจ่าย
น ้าประปา  

ความส  าค ัญของน  ้ า  ธรรมชาต ิ  และแหล ่งน  ้ า  
วิกฤตการณ์น ้าท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมิน
ความต้องการน ้า ความจ าเป็น และการใช้น ้าใน
บ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การประมาณ
ปริมาณน ้าดิบในแหล่งน ้าธรรมชาติ แม่น ้า ทะเลสาบ 
และน ้าบาดาล การประเมินคุณภาพของน ้าผิวดินและ
น ้าบาดาลและมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน ้า
ดิบเพื ่อการผลิตน ้าประปา และมาตรฐานคุณภาพ
น ้าประปา ระบบการล าเลียงน ้าดิบและ กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้า การออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว 
ถังกวนช้า และถังตกตะกอน ระบบการกรองและการ
ออกแบบ ระบบการก าจัดความกระด้างของน ้าและ
การออกแบบ ระบบการฆ่าเชื้อโรคและการออกแบบ 
ระบบการแจกจ่ายน ้าประปาและการออกแบบ 

ENV 342 
Water Supply 
Engineering 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  

   

การควบคุมและ
ออกแบบระบบ 
ควบคุมมลภาวะทาง
อากาศ  
 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของ
มลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม กฎเกณฑ์
และมาตรฐานส าหรับคุณภาพอากาศทั ่วไป การ
ประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อน าไปใช้ท านาย
การแพร่กระจายและการเคลื ่อนย้ายของมลพิษใน
บรรยากาศ การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศ
โลก การใช้แบบจ าลองการแพร่เพื ่อท านายสภาวะ
ความเข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยา
เคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย ผลกระทบของ
ฝนกรดต่อโลก การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับที่
และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมฝุ่นละอองและ
ก๊าซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ การ
เก ็บต ัวอย่างและการวิธ ีว ิ เคราะห์  กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ 

ENV 381 
Air Pollution 
Control 
Engineering 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การจัดการของเสีย
และของเสีย
อันตราย 
การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

หลักการในการจัดการขยะมูลฝอย แหล่งก าเนิด ชนิด
และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการ
ผลิตขยะและการคาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย 
การเก็บรวบรวม เก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย การน า
ขยะกลับมาใช้ซ  า และน ากลับมาใช้ใหม่ การแปรสภาพ
ขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ
และการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 371  
Solid Waste 
Management 
 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

 นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การ
จ าแนกของเสียอันตราย ล ักษณะสมบัติทางเคมี
กายภาพ พิษวิทยา ประเภทและลักษณะสมบัติของ
ของเสียอันตราย การประเมินความเสี ่ยงและการ
จัดการ การจัดเก ็บและการขนส่ง หล ักการและ
เทคโนโลยีในการบ าบัดและก าจัด ซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการบ าบัดทางเคมีกายภาพ การปรับเสถียร
และการหล่อก้อน การก าจัดบนดิน และการฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน  

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
 

มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมิน
วัฎจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด รอยเท้าคาร์บอน และ
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 
มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้าน
กายภาพ อากาศ น ้า เสียง การประเมินทรัพยากรด้าน
นิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมินความเสี ่ยง 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและ
มาตรการในการบรรเทา หลักการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การจัดการความ
ปลอดภัย 
สาธารณสุขพ้ืนฐาน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การ
จ าแนกของเสียอันตราย ล ักษณะสมบัติทางเคมี
กายภาพ พิษวิทยา ประเภทและลักษณะสมบัติของ
ของเสียอันตราย การประเมินความเสี ่ยงและการ
จัดการ การจัดเก ็บและการขนส่ง หล ักการและ
เทคโนโลยีในการบ าบัดและก าจัด ซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการบ าบัดทางเคมีกายภาพ การปรับเสถียร
และการหล่อก้อน การก าจัดบนดินและการฟื้นฟูพื้นท่ี
ปนเปื้อน  

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

3 หน่วยกิต 
/45 ช่ัวโมง  
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2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนุบรี 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์  
กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์ 
MTH 101 Mathematics I 
 

 
1. ดร.ทรงพล  ศรีวงค์ษา   

วท.บ. คณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D. Mathematics (University of Wisconsin, 
Milwaukee, USA) 
ประสบการณ์การสอน 4 ป ี
 

MTH 102 Mathematics II 
 

1. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์    
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 
ประสบการณ์การสอน 12 ป ี
 

MTH 201 Mathematics III 1. ผศ.ดร.อังกูร  หวังวงศ์ชัย     
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มจธ.) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มจธ.) 
Ph.D.  Applied Mathematics (Institute of Atmospheric 
Physics, Chinese Academy of Sciences, China) 
ประสบการณ์การสอน 22 ป ี

กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนทำงฟิสกิส ์  
PHY 103 General Physics for Engineering 
Student I 
 

1. ดร.ชุมพล เหลืองชัยศร ี
วท.บ. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
วศ.ม. เทคโนโลยีวสัดุ (มจธ.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

 2.    ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ ์
วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.มหดิล) 
M.Sc. Physics (University of San Diego, USA.) 
Ph.D. Physics (Rice University, USA.) 
ประสบการณ์การสอน 7 ปี 

3.    ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธ ิ
วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.นเรศวร) 
Ph.D. Physics (University of Surrey, UK) 
ประสบการณ์การสอน 10 ปี 

4.    ผศ. ดร.จิตรา เกตุแก้ว 
วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.ศิลปากร) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ประสบการณ์การสอน  12  ปี 

5. ผศ. ดร.วัชระ  เลีย้วเรียน 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (ม.มหดิล) 
ประสบการณ์การสอน 10 ป ี

6. ผศ. ดร.ตุลา  จูฑะรสก 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D. Materials Science and Engineering (University of 
Arizona, USA)  
ประสบการณ์การสอน 14 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

PHY 191 General Physics Laboratory I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHY 104 General Physics for Engineering 
Student II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHY 192 General Physics Laboratory II 
 
 
 
 
 

1. ดร.ชุมพล เหลืองชัยศร ี
วท.บ. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
วศ.ม. เทคโนโลยีวสัดุ (มจธ.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

2. ดร.จรีวุฒิ แก้วเสนีย ์
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ม.ศรนีครินทรวิโรฒ) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

3. ผศ.ดร.มยรุี  หาญสุภานสุรณ์  
กศ.บ. ฟิสิกส์ (ม.บรูพา) 
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สจล.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ประสบการณ์การสอน 11  ปี 
 

1. ดร.ชุมพล เหลืองชัยศร ี
วท.บ. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
วศ.ม. เทคโนโลยีวสัดุ (มจธ.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

2.   ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ ์
วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.มหดิล) 
M.Sc. Physics (University of San Diego, USA.) 
Ph.D. Physics (Rice University, USA.) 
ประสบการณ์การสอน 3 ปี 
 

1. ดร.จรีวุฒิ แก้วเสนีย ์

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (ม.ศรนีครินทรวิโรฒ) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มจธ.) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนทำงเคม ี
CHM 103 Fundamental Chemistry 

 
1. ผศ.ดร.วันเพ็ญ  ช้อนแก้ว 

วท.บ. เคมี (มจธ.) 
วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
Ph.D. Materials Science and Engineering (University of 
North Texas, USA) 
ประสบกรณ์การสอน  22 ปี 

2. ดร.ชาครยิา  มาลาสุข 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
D.Eng. Electrical and Electronics Engineering (Kyushu 
University, Japan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHM 160 Chemistry Laboratory 

3. ดร.ศาสตราวุธ  ตุลาผล 
วท.บ. เคมี (มจธ.) 
ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์การสอน 4 ปี 

4. ดร.สริีนาถ  สุรินทร์วงศ ์
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
Ph.D. Chemistry (Osaka University, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 3 ปี 

5. ดร.เอมอร  ศักดิ์แสงวิจติร 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์ (มหาวิทยาลยัมหิดล) 
Sc.D. physical chemistry (Muenster University, 
Germany) 
ประสบการณ์การสอน 14 ปี 
 

1. ดร. ณัฐวดี วสิิฐเรืองสกลุ 
   วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
   ปร.ด. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
   ประสบการณส์อน 8 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
 2.  ดร.กิตติชัย  ไชยสีดา 

    B.Sc. Chemistry (University of Kansas, USA) 
    M.Sc. Chemistry (University of Nebraska-Lincoln, USA) 
    ปร.ด.  เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
    ประสบการณ์การสอน  4  ปี 
3.  ดร.เยี่ยมพล  นัครามนตร ี

วท. บ. เทคโนโลยีการยาง (มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์) 
ประสบการณ์การสอน  4 ปี 

4.   ผศ.ดร.นพวรรณ  ปาระด ี
     วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
     ปร.ด. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (วิทยาลัยปิโตรเลียมและปโิตรเคม ี 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
     ประสบการณ์การสอน 5 ปี 
5.   ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล 

วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Sc. Water and Wastewater Engineering (AIT) 
D.Sc. Environmental Toxicology, Technology & 
Management (AIT) 
ประสบการณ์การสอน 13  ปี 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม  

กำรเขียนแบบวิศวกรรม  
CVE 111 Engineering Drawing 

 
1. ดร.ธงชัย โพธ์ิทอง 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์การสอน 25 ปี 

 

สถิตยศำสตร์และกำรแปลงหน่วยทำงวิศวกรรม 
CVE 131 Engineering Mechanics I 
 
 
 
 
 

 
1. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
ประสบการณ์การสอน 10 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENV 112 Engineering Materials 
 
 
 
 
กำรเขียนโปรแกรมพื้นฐำน  
CPE 100 Computer Programming for 
Engineers 

1.   ดร.กฤษณะ กอบวิทยา 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
Ph.D. Chemical Engineering (Saga University, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 3 ปี 

 
1.  ดร.ปิยนิตย์   เวปลุานนท์ 
    วศ. บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ.) 
    Ph.D. Computer Science (The Hong Kong Polytechnic  
    University, China) 
    ประสบการณ์การสอน  1 ปี 

สมดุลมวลสำรและกำรถ่ำยโอนมวลสำร 
จลนพลศำสตร์ สมดุลเคมี  
ENV 210 Fundamentals in Environmental 
Engineering 
 

 
 
1. ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิง่แวดล้อม (มจธ.) 
Ph.D. Energy Science and Technology (Kyoto 
University, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 4  ปี 

2. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ม.เกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (ม.เกษตรศาสตร์) 
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มจธ.)  
ประสบการณ์การสอน 6 ปี 

ENV 211 Environmental Chemistry 
 
 
 

1.   ดร.กฤษณะ กอบวิทยา 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
Ph.D. Chemical Engineering (Saga University, Japan) 

      ประสบการณ์การสอน 3 ป ี
ชีววิทยำพ้ืนฐำน  
ENV 215 Environmental Microbiology 
 

 
1. ดร.สรุพงษ์ รัตนกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
M.Eng. Env. Eng. and Management, AIT 
Ph.D. Urban Env. Eng. (University of Tokyo, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ENV 216 Environmental Microbiology 
Laboratory 
 
 
 
 
ควำมดันชลศำสตร์และกำรแปลงหน่วยทำง
วิศวกรรม 
CVE 282 Hydraulic for Environmental 
Engineering 
 
 
 
 
 
 
 

1.    ดร.สุรพงษ์ รัตนกลุ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
M.Eng. Env. Eng. and Management, AIT 
Ph.D. Urban Env. Eng. (University of Tokyo, Japan) 
 ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
 
 
 

1. ผศ. ดร.พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Eng. Water Supply, Drainage, and Sewerage Eng. 
(AIT) 
Ph.D. Hydro Env. System (Tohoku University, Japan) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

2. ศ. ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศร ี

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
M.Eng. Civil Engineering (AIT) 
D.Eng. Integrated Water Resources Management (AIT) 
ประสบการณ์การสอน 28 ปี 

CVE 385 Hydrology  
 
 

1.   ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 
วศ.บ. ทรัพยากรน ้า (ม.เกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. ทรัพยากรน ้า (มจธ.) 
Ph.D. Civil (Tohoku University, Japan)  
ประสบการณ์การสอน 19 ปี 

2. ดร.วงศ์นรินทร์  ค าพอ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ., ไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มจธ., ไทย) 
Ph.D. Civil Engineering (Tokyo Institute of Technology, 
JPN) 
ประสบการณ์สอน 3 ปี 

CVE 394 Hydraulic Laboratory 1. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษติกิตติวงศ ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
ประสบการณ์การสอน 7 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
 2. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 

วศ.บ. ทรัพยากรน ้า (ม.เกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. ทรัพยากรน ้า (มจธ.) 
Ph.D. Civil (Tohoku University, Japan)  
ประสบการณ์การสอน 19 ปี 

กำรส ำรวจเบ้ืองต้น  
ENV 213 Surveying for Environmental 
Engineering 

 
1.   ดร.ธงชัย โพธ์ิทอง 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์การสอน 25 ปี 

2.   ผศ. ธีระ ลาภศิชยางกูล 
     ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ.) 
     วศ.ม. วิศวกรรมส ารวจ (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

     ประสบการณ์การสอน 20 ปี     
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม  

พำรำมิเตอร์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ENV 211 Environmental Chemistry 
 

 
1. ดร.กฤษณะ กอบวิทยา 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
Ph.D. Chemical Engineering (Saga University, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 3 ปี 
 

ENV 212 Environmental Chemistry 
Laboratory 

1.    ดร.กฤษณะ กอบวิทยา 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
Ph.D. Chemical Engineering (Saga University, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 3 ปี 

หน่วยปฏิบัติกำรส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
ENV 341 Unit Operation in Environmental 
Engineering 

 
1. รศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
M.Eng. Env. Eng. and Management (AIT)  
Ph.D. Urban Management (Kyoto University, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

กำรควบคุมและออกแบบระบบบ ำบัดน ้ำเสีย  
ENV 445 Wastewater Engineering and 
Design 
 
 
 
 

 
1.   ผศ. ดร.พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Eng. Water Supply, Drainage, and Sewerage Eng. 
(AIT) 
Ph.D. Hydro Env. System (Tohoku University, Japan) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

กำรควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่ำย
น ้ำประปำ  
ENV 342 Water Supply Engineering 
 
 
 
 
 

 
 

1. ดร.กฤษณะ กอบวิทยา 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์) 
Ph.D. Chemical Engineering (Saga University, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 3 ปี 
 

กำรควบคุมและออกแบบระบบ ควบคุมมลภำวะ
ทำงอำกำศ  
ENV 381 Air Pollution Control Engineering 

 
 

1. ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
M.Eng. Env. Eng. and Management (AIT) 
D.Eng. Env. Eng. and Management (AIT) 
ประสบการณ์การสอน 14 ปี 

กำรจัดกำรของเสียและของเสียอนัตรำย และกำร
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือน  
ENV 371 Solid Waste Management 
 
 
 
 
ENV 372 Hazardous Waste Management 
 

 
 
1.   ผศ. ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เชียงใหม่) 
M.Eng. Env. Eng. and Management (AIT)Ph.D. Urban 
and Env. Eng. (Kyoto University, Japan) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

1. ผศ. ดร.นงลักษณ์ บญุรัตนกจิ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

      ประสบการณ์การสอน 9 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
หน่วยกระบวนกำรทำงชีวภำพส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  
ENV 444 Biological Unit Processes in 
Environmental Engineering 

 
 

1.    ผศ. ดร.นงลักษณ์ บญุรัตนกจิ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

กำรควบคุมมลภำวะทำงเสียง  
ENV 382 Noise and Vibration Control 

 
1. ดร.เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Eng. Civil and Env. Eng. (University of Texas at 
Arlington, USA.) 
Ph.D. Civil and Env. Eng. (University of Texas  
at Arlington, USA.) 
ประสบการณ์สอน 7 ปี 

  
กำรออกแบบระบบสุขำภิบำลในอำคำร  
ENV 343 Building Sanitation 
 

 
1.   ผศ. ดร.พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
M.Eng. Water Supply, Drainage, and Sewerage Eng. (AIT)  
Ph.D. Hydro Env. System (Tohoku University, Japan) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเคร่ืองมือ
ส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
ENV 434 Environmental Impact 
Assessment and Management 

 
 

1.    ดร.สุรพงษ์ รัตนกลุ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
M.Eng. Env. Eng. and Management (AIT) 
Ph.D. Urban Env. Eng. (University of Tokyo, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
กฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
กำรจัดกำรควำมปลอดภัย    
สำธำรณสุขพ้ืนฐำน  
ENV 372 Hazardous Waste Management 

 
 
1.    ผศ. ดร.นงลักษณ์ บญุรัตนกจิ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
ENV 434 Environmental Impact 
Assessment and Management 

 
1.    ดร.สุรพงษ์ รัตนกลุ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) 
M.Eng. Env. Eng. and Management (AIT) 
Ph.D. Urban Env. Eng. (University of Tokyo, Japan) 
ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยรายการครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละปฏิบัติการ

พร้อมรูปภาพประกอบดังแสดงในรายละเอียดด้านล่าง  
 

ปฏิบัติกำรน ้ำดีมีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ดังต่อไปนี้   
อุปกรณ์วัดสีและความขุ่น 1 เครื่อง 
อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่างชนดิตั้งโตะ๊ 8 ชุด 
อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่างชนดิพกพา 5 ชุด 
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน 1 เครื่อง 
Luminometer for Measuring Toxicity 1 เครื่อง 
ตู้เก็บรักษาตัวอย่างน ้า 6 ตู้ 
Cool room 2 ห้อง 
UV-Visible Spectrophotometer  2 เครื่อง 
Gas Chromatography 5 เครื่อง 
Microwave Digestor 1 เครื่อง 
Freeze Dryer  1 เครื่อง 
Refrigerated Centrifuge  1 เครื่อง 
Karl Fischer Titration Set 1 เครื่อง 
เครื่องปั่นแยกตะกอน 3 เครื่อง 
Potable Sample 2 ชุด 
Autoclave  2 เครื่อง 
ชุดวิเคราะห์ Jar Test  3 เครื่อง 

 
ปฏิบัติกำรน ้ำเสียมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่างชนดิตั้งโตะ๊/ชนิดพกพา ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี
อุปกรณ์วัดการน าไฟฟ้า 4 เครื่อง 
อุปกรณ์วัดคา่ออกซิเจนละลายน ้า 5 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี
BOD Incubator 2 ตู้ 
เครื่องวิเคราะห์ปรมิาณไขมัน 2 เครื่อง 
ตู้อบความร้อน 5 ตู้ 
เตาเผาอุณหภูมสิูง 3 เตา 
Total Organic Carbon Analyzer 1 เครื่อง 
Shaker Water Bath 2 ชุด 
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Kjeldahl Digestion Unit 2 ชุด 
 
ปฏิบัติกำรทำงชีววิทยำมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
ชุดท าน ้าบริสุทธ์ิ 1 ชุด 
กล้องจุลทรรศน ์ 6 ชุด 
อุปกรณ์แสดงภาพบนจอโทรทัศน ์ 1 ชุด 
Shaker Incubator 2 ตู้ 
ตู้อบเพาะเช้ือ 3 ตู้ 
อุปกรณ์ส าหรับเตรยีมอาหารเลี้ยงเชื้อ หลายชุด 
อุปกรณ์วิเคราะหห์า E.Coli หลายชุด 
เครื่องเขย่าสาร Vortex 6 ชุด 
เตาให้ความร้อนชนิดแผ่นเรียบ 10 ชุด  
เครื่องปั่นเหวี่ยง 3 ชุด 
ปั๊มสูญญากาศ 8 ชุด 
ตู้เก็บสารเคมีและเช้ือแบบ 2 ประตู 3 ตู ้
เครื่องช่ัง 1 ต าแหน่ง  3 เครื่อง 
เครื่องช่ัง 2 ต าแหน่ง  3 เครื่อง 
เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง  5 เครื่อง 

 

ปฏิบัติกำรทำงอำกำศมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง 1 ชุด* 
อุปกรณ์วัดความชื้นอุณหภูม ิ 3 ชุด*,** 
เครื่องวัดความเร็วลม 1 ชุด 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทน 1 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 1 เครื่อง** 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ 1 เครื่อง** 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์  1 เครื่อง*** 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ VOC 1 เครื่อง*** 
เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง*** 
เครื่องเก็บฝุ่นละอองรวมปริมาตรสูง 1 เครื่อง* 
เครื่องเก็บฝุ่นละอองรวมปริมาตรสูงขนาด 10 ไมครอน 1 เครื่อง* 
เครื่องวัดความสว่าง (LUX Meter) 1 เครื่อง 
เครื่องเก็บฝุ่นละอองรวมปริมาตรสูงขนาด 2.5 ไมครอน 2 ชุด 
ปั๊มชนิดพกพา 1 ชุด 

* เครื่องมือ/อุปกรณ์อยู่ท่ีภาควิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ 
** เครื่องมือ/อุปกรณ์อยู่ท่ีกลุ่มคณุภาพอากาศในอาคารและการจดัการพลังงาน 
*** เครื่องมือ/อุปกรณ์อยู่ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ปฏิบัติกำรขยะมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
Bomb Calorimeter 1 เครื่อง 
Karl Fischer 1 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงน า้หนักของสารด้วยความร้อน 1 เครื่อง 
เตาเผา ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าเสีย 
เครื่องวิเคราะห์หาก๊าซมีเทน(Gas Chromatography) ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี
เครื่องวิเคราะห์หาโลหะหนัก ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี
เครื่องวิเคราะห์ปรมิาณไอออน ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี

 
 

 
 

ตู้เก็บสำรเคมีบริเวณห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์น ้ำดีและน ้ำเสีย 
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เครื่องวิเครำะห์ปริมำณสำรอินทรีย์ (Gas Chromatography/Mass Spectrophotometer) 
 
 
 

 
 

เครื่องวิเครำะห์ปริมำณโลหะหนัก (Inductively Coupled Plasma)  
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เครื่องวิเครำะห์ปริมำณไอออน (Ion Chromatography) 
 

 
 

เครื่องวิเครำะห์ปริมำณคำร์บอนทั้งหมด (Total Organic Carbon) 
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เครื่องแก๊สโครมำโทรกรำฟี (Gas Chromatography) ส ำหรับวิเครำะห์สำรประกอบที่เป็นไอ 
 

 

เครื่องปั่นเหว่ียงแยกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ 
 



82 
 

 

บริเวณเตรียมสำรเคมีและอุปกรณ์ส ำหรับเลี้ยงเชื้อ 
 

 
 

ตู้ดูดควัน/ไอระเหย ขณะเตรียมสำรเคมีส ำหรับเลี้ยงเชื้อ 
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เครื่อง Freeze Dryer  
 

 

เครื่อง Spectrophotometer 
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บริเวณกำรจัดเก็บถังแก๊ส 
 

 
 

บริเวณเก็บสำรเคมีที่ไม่ใช้แล้ว 
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เครื่องแก้วส ำหรับงำนวิเครำะห์น ้ำ 
 
 

 
 

ตู้ดูดควัน  
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เครื่องมือส ำหรับใช้วิเครำะห์ปริมำณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrophotometer) 
 

 

เครื่อง Bomb Calorimeter 
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เครื่องวิเครำะห์ปริมำณไขมันและน ้ำมัน 
 

 
 

เครื่องแก๊สโครมำโทรกรำฟี (Gas Chromatography) ส ำหรับวิเครำะห์ปริมำณก๊ำซ 
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เครื่องแก๊สโครมำโทรกรำฟี (Gas Chromatography) ส ำหรับวิเครำะห์ปริมำณสำรอินทรีย์ 
 

 
 

เครื่อง Microwave Digester 
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ตู้อบควำมร้อน 
 

 

เครื่องวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงน ้ำหนักของสำร 
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เครื่องวิเครำะห์ปริมำณไนโตรเจน (Kjeldahl Digestion Unit) 
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แผนผังห้องปฏิบัติกำรและพื้นที่ควำมปลอดภัย 
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1.2. โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
แสดงรายละเอียดของโปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) ที ่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละ

ปฏิบัติการ ตรวจสอบว่ามีรายวิชาใด ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือไม่ 
CVE282 MS-Excel 

ENV337 SPSS EXcel 

ENV343 MS-Excel, AutoCAD  

  ENV402 MS-Excel, MIKE Hydro, MIKE11, MIKE SHE, MIKE Urban, PetraSIM 

 
2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถใช้บริการห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดให้มีห้องสมุด (https://www.lib.kmutt.ac.th/) ที่เพียงพอต่อความต้องการของการศึกษา และ
งานวิจัย 
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2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดของภาควิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ท่ีช้ัน 6-7 อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งมีรายละเอียดพื้นท่ีใช้สอยดังต่อไปนี้  
 

1. ห้องเรียน 76 ตร.ม. 
2. ห้องเรียน 76 ตร.ม. 
3. ห้องเรียน 108 ตร.ม. 
4. ห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาปริญญาตร ี 96 ตร.ม. 
5. ห้องปฏิบัติการเคม ี 280 ตร.ม. 
6. ห้องปฏิบัติการส าหรับการวิเคราะห์ชั้นสูง 184 ตร.ม. 
7. ห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจัยและโครงการตา่ง ๆ 654.8 ตร.ม. 

 
นอกจากน้ีภาควิขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ยังมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงโดย

ประกอบไปด้วย 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 2 เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 4 เครื่อง 
3. เครื่องพิมพ์ส าเนา 2 เครื่อง 
4. โปรเจคเตอร์ แอลซีดี 4 เครื่อง 
5. เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 เครื่อง 
6. กล้อง 4 เครื่อง 

 

3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

หลักสูตรฯ มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรีเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยใช้การประเมินตามปัจจัยคุณภาพของ
ระบบ AUN-QA มีสาระครอบคลุมทั้ง11 เกณฑ์ ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนถึงผู้เรียนส าเร็จการศึกษา  ทางด้านผลการเรียนรู้
หลักสูตร กลยุทธ์การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คุณภาพและการพัฒนาบุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานการประกันคุณภาพ คุณภาพผู้เรียน ผลผลิตและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนีร้ายงานผลการประเมินในรอบ
ปีการศึกษา 2563 แสดงไว้ในเอกสาร ภาคผนวก4    โดยพบว่า เกณฑ์ ทั้ง 11 เกณฑ์ มีการประเมินในระดับ 3 และ 4 โดยที่ 
คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีเอกสาร/หลักฐาน แต่มีการด าเนินการไม่ครบถ้วน ต้องการการพัฒนา โดยให้มีการด าเนินการครบ
ตามแผนที่วางไว้ และคะแนนระดับ 4 หมายถึง มีเอกสาร/หลักฐาน มีการด าเนินการครบถ้วน มีคุณภาพในระดับท่ีคาดหวงัตาม
มาตรฐาน 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยรายการครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละปฏิบัติการ

พร้อมรูปภาพประกอบดังแสดงในรายละเอียดด้านล่าง  
 

ปฏิบัติกำรน ้ำดีมีเคร่ืองมือและอปุกรณ์ดังต่อไปนี้   
อุปกรณ์วัดสีและความขุ่น 1 เครื่อง 
อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่างชนดิตั้งโตะ๊ 8 ชุด 
อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่างชนดิพกพา 5 ชุด 
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน 1 เครื่อง 
Luminometer for Measuring Toxicity 1 เครื่อง 
ตู้เก็บรักษาตัวอย่างน ้า 6 ตู้ 
Cool room 2 ห้อง 
UV-Visible Spectrophotometer  2 เครื่อง 
Gas Chromatography 5 เครื่อง 
Microwave Digestor 1 เครื่อง 
Freeze Dryer  1 เครื่อง 
Refrigerated Centrifuge  1 เครื่อง 
Karl Fischer Titration Set 1 เครื่อง 
เครื่องปั่นแยกตะกอน 3 เครื่อง 
Potable Sample 2 ชุด 
Autoclave  2 เครื่อง 
ชุดวิเคราะห์ Jar Test  3 เครื่อง 

 
ปฏิบัติกำรน ้ำเสียมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่างชนดิตั้งโตะ๊/ชนิดพกพา ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี
อุปกรณ์วัดการน าไฟฟ้า 4 เครื่อง 
อุปกรณ์วัดคา่ออกซิเจนละลายน ้า 5 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี
BOD Incubator 2 ตู้ 
เครื่องวิเคราะห์ปรมิาณไขมัน 2 เครื่อง 
ตู้อบความร้อน 5 ตู้ 
เตาเผาอุณหภูมสิูง 3 เตา 
Total Organic Carbon Analyzer 1 เครื่อง 
Shaker Water Bath 2 ชุด 
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Kjeldahl Digestion Unit 2 ชุด 
 
ปฏิบัติกำรทำงชีววิทยำมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
ชุดท าน ้าบริสุทธ์ิ 1 ชุด 
กล้องจุลทรรศน ์ 6 ชุด 
อุปกรณ์แสดงภาพบนจอโทรทัศน ์ 1 ชุด 
Shaker Incubator 2 ตู้ 
ตู้อบเพาะเช้ือ 3 ตู้ 
อุปกรณ์ส าหรับเตรยีมอาหารเลี้ยงเชื้อ หลายชุด 
อุปกรณ์วิเคราะหห์า E.Coli หลายชุด 
เครื่องเขย่าสาร Vortex 6 ชุด 
เตาให้ความร้อนชนิดแผ่นเรียบ 10 ชุด  
เครื่องปั่นเหวี่ยง 3 ชุด 
ปั๊มสูญญากาศ 8 ชุด 
ตู้เก็บสารเคมีและเช้ือแบบ 2 ประตู 3 ตู ้
เครื่องช่ัง 1 ต าแหน่ง  3 เครื่อง 
เครื่องช่ัง 2 ต าแหน่ง  3 เครื่อง 
เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง  5 เครื่อง 

 

ปฏิบัติกำรทำงอำกำศมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง 1 ชุด* 
อุปกรณ์วัดความชื้นอุณหภูม ิ 3 ชุด*,** 
เครื่องวัดความเร็วลม 1 ชุด 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทน 1 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 1 เครื่อง** 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ 1 เครื่อง** 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์  1 เครื่อง*** 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ VOC 1 เครื่อง*** 
เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง*** 
เครื่องเก็บฝุ่นละอองรวมปริมาตรสูง 1 เครื่อง* 
เครื่องเก็บฝุ่นละอองรวมปริมาตรสูงขนาด 10 ไมครอน 1 เครื่อง* 
เครื่องวัดความสว่าง (LUX Meter) 1 เครื่อง 
เครื่องเก็บฝุ่นละอองรวมปริมาตรสูงขนาด 2.5 ไมครอน 2 ชุด 
ปั๊มชนิดพกพา 1 ชุด 

* เครื่องมือ/อุปกรณ์อยู่ท่ีภาควิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ 
** เครื่องมือ/อุปกรณ์อยู่ท่ีกลุ่มคณุภาพอากาศในอาคารและการจดัการพลังงาน 
*** เครื่องมือ/อุปกรณ์อยู่ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ปฏิบัติกำรขยะมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
Bomb Calorimeter 1 เครื่อง 
Karl Fischer 1 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงน า้หนักของสารด้วยความร้อน 1 เครื่อง 
เตาเผา ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าเสีย 
เครื่องวิเคราะห์หาก๊าซมีเทน(Gas Chromatography) ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี
เครื่องวิเคราะห์หาโลหะหนัก ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี
เครื่องวิเคราะห์ปรมิาณไอออน ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน ้าด ี

 
 

 
 

ตู้เก็บสำรเคมีบริเวณห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์น ้ำดีและน ้ำเสีย 
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เครื่องวิเครำะห์ปริมำณสำรอินทรีย์ (Gas Chromatography/Mass Spectrophotometer) 
 
 
 

 
 

เครื่องวิเครำะห์ปริมำณโลหะหนัก (Inductively Coupled Plasma)  
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เครื่องวิเครำะห์ปริมำณไอออน (Ion Chromatography) 
 

 
 

เครื่องวิเครำะห์ปริมำณคำร์บอนทั้งหมด (Total Organic Carbon) 
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เครื่องแก๊สโครมำโทรกรำฟี (Gas Chromatography) ส ำหรับวิเครำะห์สำรประกอบที่เป็นไอ 
 

 

เครื่องปั่นเหว่ียงแยกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ 
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บริเวณเตรียมสำรเคมีและอุปกรณ์ส ำหรับเลี้ยงเชื้อ 
 

 
 

ตู้ดูดควัน/ไอระเหย ขณะเตรียมสำรเคมีส ำหรับเลี้ยงเชื้อ 
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เครื่อง Freeze Dryer  
 

 

เครื่อง Spectrophotometer 
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บริเวณกำรจัดเก็บถังแก๊ส 
 

 
 

บริเวณเก็บสำรเคมีที่ไม่ใช้แล้ว 
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เครื่องแก้วส ำหรับงำนวิเครำะห์น ้ำ 
 
 

 
 

ตู้ดูดควัน  
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เครื่องมือส ำหรับใช้วิเครำะห์ปริมำณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrophotometer) 
 

 

เครื่อง Bomb Calorimeter 
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เครื่องวิเครำะห์ปริมำณไขมันและน ้ำมัน 
 

 
 

เครื่องแก๊สโครมำโทรกรำฟี (Gas Chromatography) ส ำหรับวิเครำะห์ปริมำณก๊ำซ 
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เครื่องแก๊สโครมำโทรกรำฟี (Gas Chromatography) ส ำหรับวิเครำะห์ปริมำณสำรอินทรีย์ 
 

 
 

เครื่อง Microwave Digester 
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ตู้อบควำมร้อน 
 

 

เครื่องวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงน ้ำหนักของสำร 
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เครื่องวิเครำะห์ปริมำณไนโตรเจน (Kjeldahl Digestion Unit) 
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แผนผังห้องปฏิบัติกำรและพื้นที่ควำมปลอดภัย 
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1.2. โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
แสดงรายละเอียดของโปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) ที ่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละ

ปฏิบัติการ ตรวจสอบว่ามีรายวิชาใด ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือไม่ 
CVE282 MS-Excel 

ENV337 SPSS EXcel 

ENV343 MS-Excel, AutoCAD  

  ENV402 MS-Excel, MIKE Hydro, MIKE11, MIKE SHE, MIKE Urban, PetraSIM 

 
2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถใช้บริการห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี ได้มีการจัดให้มีห้องสมุด (https://www.lib.kmutt.ac.th/) ที่เพียงพอต่อความต้องการของการศึกษา และ
งานวิจัย 
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2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดของภาควิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ท่ีช้ัน 6-7 อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งมีรายละเอียดพื้นท่ีใช้สอยดังต่อไปนี้  
 

1. ห้องเรียน 76 ตร.ม. 
2. ห้องเรียน 76 ตร.ม. 
3. ห้องเรียน 108 ตร.ม. 
4. ห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาปริญญาตร ี 96 ตร.ม. 
5. ห้องปฏิบัติการเคม ี 280 ตร.ม. 
6. ห้องปฏิบัติการส าหรับการวิเคราะห์ชั้นสูง 184 ตร.ม. 
7. ห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจัยและโครงการตา่ง ๆ 654.8 ตร.ม. 

 
นอกจากน้ีภาควิขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ยังมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียงโดย

ประกอบไปด้วย 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 2 เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 4 เครื่อง 
3. เครื่องพิมพ์ส าเนา 2 เครื่อง 
4. โปรเจคเตอร์ แอลซีดี 4 เครื่อง 
5. เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 เครื่อง 
6. กล้อง 4 เครื่อง 

 

3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

หลักสูตรฯ มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรีเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยใช้การประเมินตามปัจจัยคุณภาพของ
ระบบ AUN-QA มีสาระครอบคลุมทั้ง11 เกณฑ์ ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนถึงผู้เรียนส าเร็จการศึกษา  ทางด้านผลการเรียนรู้
หลักสูตร กลยุทธ์การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คุณภาพและการพัฒนาบุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานการประกันคุณภาพ คุณภาพผู้เรียน ผลผลิตและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนีร้ายงานผลการประเมินในรอบ
ปีการศึกษา 2563 แสดงไว้ในเอกสาร ภาคผนวก4    โดยพบว่า เกณฑ์ ทั้ง 11 เกณฑ์ มีการประเมินในระดับ 3 และ 4 โดยที่ 
คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีเอกสาร/หลักฐาน แต่มีการด าเนินการไม่ครบถ้วน ต้องการการพัฒนา โดยให้มีการด าเนินการครบ
ตามแผนที่วางไว้ และคะแนนระดับ 4 หมายถึง มีเอกสาร/หลักฐาน มีการด าเนินการครบถ้วน มีคุณภาพในระดับท่ีคาดหวงัตาม
มาตรฐาน 

 


