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ค ำรบัรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ วิทยาเขตบางมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
สำขำวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญำ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
ปีกำรศึกษำท่ีรับรองปริญญำ 2564 - 2568 
 
 

ส่วนท่ี 1 หลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering (International Program) 

 
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 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ กับสถานการณ์จริง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเน่ืองมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร ตลอดจนบัณฑิตมี
ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพื่อที่จะท างานในระดับชาติและนานาชาติได้ 

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเช่น การออกแบบ/ควบคุมระบบประปา ระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ระบบควบคุมมลพิษในอากาศ การจัดการด้านขยะ/การจัดการของเสียอันตราย ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ
เพื่อป้องกันและแก้ไขสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมที่ก าลังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศในปัจจุบัน ตลอดจนบัณฑิตมีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับสูงได้ 

(2) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ/แนวคิด
เชิงบูรณาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(3) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลในปัจจุบัน และท าให้บัณฑิตมีความ

พร้อมในการท างานในองค์กรระหว่างประเทศ/นานาชาติ 
(4) เพื่อให้หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

 
5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1. ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ  ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค

การศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีกหน่ึงภาคการศึกษาได้ ภาคการศึกษาหน่ึงมีระยะเวลา
การศึกษาประมาณ 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ก าหนดจ านวนชั่วโมงการศึกษาและหน่วยกิตให้สอดคล้องกับการจัดสอน
ในภาคการศึกษาปกติสาขาวิชาต่างๆที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคในชั้นปีที่ 3  ภาคละ 3-4 สัปดาห์ หรือ 64 ชั่วโมง/ปริมาณการศึกษา 

1 หน่วยกิต หรือ 128 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

ไม่มี 
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6. แผนกำรศึกษำ 
หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ)  

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   145 หน่วยกิต 
โครงสร้ำงหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31   หน่วยกิต     
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     108 หน่วยกิต               

- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์   22 หน่วยกิต              
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 21 หน่วยกิต              
- วิชาบังคับสาขาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม  56 หน่วยกิต 

     - วิชาเลือกวิศวกรรมศาสตร ์   9 หน่วยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หน่วยกิต 
 

  *หมายเหตุภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนส าหรับทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
นานาชาติ 
 
ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 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) 

LNG 221 
หรือ 

LNG 222 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ 
(Academic English In International Contexts) 

3(3-0-6) 
การฟังและการพูดเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ 
(Academic Listening and Speaking in International Contexts) 

ENV 112 
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

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 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
(General Physics Laboratory I) 

1(0-2-2) 

รวม 19(16-7-38) 
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ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

CHM 103 
เคมีพื้นฐาน 
(Fundamental Chemistry) 

3(3-0-6) 

CHM 160 
ปฏิบัติการเคมี 
(Chemistry Laboratory) 

1(0-3-2) 

CVE 231 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) 

LNG 222 
หรือ 

LNG 321 

การฟังและการพูดเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ 
(Academic Listening and Speaking in International Contexts) 

3(3-0-6) 
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ 
(Academic Reading and Writing in International Contexts) 

MTH 102 
คณิตศาสตร์ 2 
(Mathematics II) 

3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

PHY 192 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
(General Physics Laboratory II) 

1(0-2-2) 

GEN 111 
มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 
(Man and Ethics of Living) 

3(3-0-6) 

รวม 20(18-5-40) 
 
 
ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

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) 

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

3(3-0-6) 

MTH 201 
คณิตศาสตร์ 3 
(Mathematics III) 

3(3-0-6) 

GEN 101 
พลศึกษา 
(Physical Education) 

1(0-2-2) 

GEN 121 
ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
(Learning and Problem Solving Skills) 

3(3-0-6) 

รวม 20(17-8-40) 
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ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

CVE 282 
ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Hydraulic for Environmental Engineering) 

3(3-0-6) 

GEN 231 
มหัศจรรย์แห่งความคิด 
(Miracle of Thinking) 

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 
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Microbiology Laboratory) 

1(0-3-2) 

LNG 321 
หรือ 

LNG xxx 

การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ 
(Academic Reading and Writing in International Contexts) 3(3-0-6) 
วิชาอ่ืนที่เปิดสอน 

GEN 241 
ความงดงามแห่งชีวิต 
(Beauty of Life) 

3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-38) 
 
 
ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

CVE 386 
อุทกภาค 
(Hydrosphere) 

3(3-0-6) 

CVE 394 
การทดลองชลศาสตร์ 
(Hydraulic Laboratory) 

1(0-3-2) 

ENV 382 
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 
(Noise and Vibration Control) 

3(3-0-6) 

ENV 371 
การจัดการขยะ 
(Solid Waste Management) 

3(3-0-6) 

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) 
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ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 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) 

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) 
 
 
 
ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 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) 

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 
วิศวกรรมน้ าเสียและการออกแบบ 
(Wastewater Engineering and Design) 

3(3-0-6) 

YYY xxx 
วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering Elective) 

3(x-x-x) 

รวม 16(12+x-2+x-26+x) 
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ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENV 402 
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Engineering Project) 

3(0-6-6) 

ENV xxx 
วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
(Environmental Engineering Elective I) 

3(x-x-x) 

ENV xxx 
วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
(Environmental Engineering Elective II) 

3(x-x-x) 

XXX xxx 
วิชาเลือกเสรี 2 
(Free Elective II) 

3(x-x-x) 

รวม 12(x-6+x-6+x) 
 
7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ทั้งน้ีอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
 
8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ)  มีก าหนด
เปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรฯ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดย
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 257 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2564 
 
9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งบริหำร (วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง พ.ศ 2563 - พ.ศ 2567) 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 
 
 
 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail 

1 รศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ ประธานหลักสูตร/อาจารย์
ประจ า 

02-470-9163 songkeart.pha@kmutt.ac.th 

2 นางเด่นใจ  โพธ์ิทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 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 นิสิต/นกัศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

(1) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วง
ชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ากับการศึกษาระดับมัธยม
ปลาย สายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(2) ผ่านการคัดเลือกตามระบบการคัดเลือกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หน่วยนับ 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 คน 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 คน - 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 คน - - 40 40 40 

ชั้นปีที่ 4 คน - -  40 40 

รวม คน 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - - - 40 40 

หมายเหตุ 
1. แผนนักศึกษาเข้าใหม่ ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 
2. จ านวนแผนนักศึกษาเข้าใหม่ คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม 
(Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางวิศวกรรม และ
ความรู้ เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อการแก้ไข
และหาค าตอบ ของปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

CPE100 
Computer 
Programming 
for Engineers
  

หลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม   ชนิดของข้อมูล 
ปฏิบัติการแบบมีเงื่อนไข ค าสั่งท างานแบบวนรอบ โปรแกรมย่อย
ฟังก์ชัน การรับข้อมูลและการส่งออก โดยใช้ตัวอย่างและแบบฝึกหัด
เขียนโปรแกรม การพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะกิจกรรมการ
แก้ปัญหา เทคนิคที่ใช้ในการผลิตโปรแกรมให้มีความถูกต้องและ
ทนทาน เช่น การแตกงานแบบบนลงล่าง การลงมือจ าลองการ
ท างาน และ การทดสอบการท างานตามสมมติฐาน เป็นต้น ทุก
สัปดาห์ มีปฏิบัติการที่เน้นการออกแบบสร้างและแก้ปัญหาโปรแกรม
ที่น่าสนใจ 

CVE111 
Engineering 
Drawing 

อุปกรณ์ใช้งานเขียนแบบและการประยุกต์ใช้รูปทรงพื้นฐาน  การ
เขียนตัวอักษร การสเกตภาพ การบอกขนาดภาพ การใช้ข้อความ
ประกอบภาพและความคลาดเคลื่อนของระยะภาพฉายแบบออร์โท
กราฟฟิกของจุดเส้นระนาบและวัตถุภาพพิคทอเรีย ภาพไอโซเมตริก
ออบลิคและการสเกตภาพฉาย ภาพช่วย ภาพตัด การฝึกหัดในการ
เขียนแบบรายละเอียดและองค์ประกอบการเขียนแบบ การเขียน
แบบแสดงรายละเอียดของการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนแบบเบื้องต้น 

MTH101 
Mathematics I 

ทบทวนฟังก์ชันและสมบัติของฟังก์ชัน จ านวน e ฟังก์ชันลอการิทึม 
ฟังก์ชันผกผัน ลิมิตฟังก์ชัน การค านวณลิมิต ฟังก์ชันตรีต่อเน่ือง 
แนวคิดพื้นฐานของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต กฎลูกโซ่ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิสัย อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน การหาอนุพันธ์
โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง รูปแบบยังไม่ก าหนดและกฏโลปิตาล 
ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประเมินค่าเชิงเส้น ทฤษฎีบทค่าสูงสุด-ต่ าสุด  
ทฤษฎีบทของรอล และทฤษฎีบทค่ามัชฉิม ความเว้าและอนุพันธ์
อันดับสอง การใช้อนุพันธ์และลิมิตในการวาดภาพเส้นโค้ง การ
ประยุกต์ปัญหาสูงสุด-ต่ าสุด อัตราสัมพัทธ์ แนวคิดพื้นฐานของ
ปริพันธ์  ทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัส สมบัติของปฏิยานุพันธ์และ
ปริพันธ์จ ากัดเขต ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต การหาปริพันธ์โดยการแทน
ค่า การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การหาปริพันธ์โดยการใช้
เศษส่วนย่อย พื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่ระหว่างเส้น ปริพันธ์ไม่ตรง
แบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของ
สมการ อนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพันธ์
ย่อยอันดับสอง สุดขีดสัมพัทธ์ สูงสุดและต่ าสุด และจุดอานม้า 

MTH102 
Mathematics II 

สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงส
เกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้นและระนาบในปริภูมิสามมิติ อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ ล าดับ อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ การทดสอบ
ด้วยการเปรียบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลับ และ
การทดสอบการลู่เข้าสัมบูรณ์ การกระจายทวินาม อนุกรมก าลัง สูตร
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ของเทย์เลอร์ ฟังก์ชันเป็นคาบ อนุกรมฟูเรียร์ พิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ใน
พิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์จ ากัดเขตบนระนาบและบริเวณทรงตัน ปริพันธ์
สองชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สองชั้นในรูปแบบเชิงขั้ว การแปลงของ
ตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สาม
ชั้นในพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม 

MTH201 
Mathematics III 

ความคิดรวบยอดพื้นฐานของ ชนิด อันดับ และระดับขั้น สมการอับ
ดับหน่ึง ตัวแปรแยกกันได้ สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรงและไม่
แม่นตรง ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหน่ึง สมการเบอร์
นูลย์ สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น ค าตอบของสมการเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธ์ิค่าคงที่และสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร การประยุกต์สมการ
อันดับหน่ึงและอันดับสอง การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยเบื้องต้น ฟังก์ชันเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความเร็วและ
ความเร่ง เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ เกรเดียนต์ของสเกลาร์ฟิลด์ ได
เวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพันธ์
เวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์ตามปริมาตร 

PHY103 
General 
Physics for 
Engineering 
Student I 

วิชาน้ีส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึง
พื้นฐานทางกลศาสตร์ฟิสิกส์ ประกอบด้วย เวกเตอร์ ระบบอนุภาค 
โมเมนตัม การหมุน กลศาสตร์ของไหล การสั่น การเคลื่อนที่แบบ
คลื่น กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ 

PHY191 
General 
Physics 
Laboratory I 

รายวิชาน้ีมุ่งเน้นเกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อส าหรับการ
ทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา PHY 103 เช่น การวัดอย่าง
ละเอียด  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  คลื่นยืนน่ิงในเส้น
เชือก  โมเมนต์ความเฉื่อย  ความร้อนจ าเพาะของของเหลว  การหา
อัตราเร็วของเสียงในอากาศโดยใช้ท่อเรโซแนนซ์  ความตึงผิวของ
ของเหลว  ความหนืดของของเหลว  การเคลื่อนที่แบบกลิ้งบนพื้น
เอียง  โมดูลัสของยัง 

PHY104 
General 
Physics for 
Engineering 
Student II 

วิชาน้ีส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึง
พื้นฐานทางฟิสิกส์ ประกอบด้วย กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ
ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความเหน่ียวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ สมการของ
แมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การ
แทรกสอดทางแสง การเลี้ยวเบนทางแสง โฟตอนและคลื่นสสาร 
และอะตอม  

PHY192 
General 
Physics 
Laboratory II 

รายวิชาน้ีมุ่งเน้นเกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อส าหรับการ
ทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา PHY 104 เช่น มัลติมิเตอร์ 
ออสซิลโลสโคป การเก็บประจุและคายประจุของตัวเก็บประจุ กฏ
การเหน่ียวน าของฟาราเดย์และหม้อแปลงไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของ
ประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า การแทรกสอดและเลี้ยวเบน



- 11 - 

 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ของแสง วงจร RLC การเกิดปรากฏการเรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ โครงสร้างอะตอม (สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน) 
และการหาค่าคงที่ของแพลงค์ 

CHM103 
Fundamental 
Chemistry 

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและการจัดเรียงอี
เล็กตรอนของอะตอม คุณสมบัติของตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุเรพรี
เซนเตทีพ อโลหะ ธาตุทรานสิชั่น คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์เคมี 
ไฟฟ้าเคมี 

CHM160 
Chemistry 
Laboratory 

เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ส าหรับปฏิบัติการเคมีที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีต่างๆ
ที่ต้องเรียนในวิชา CHM 103 

CVE231 
Engineering 
Mechanics I 

ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุเกร็ง การ
สมดุลของวัตถุเกร็ง แรงลัพธ์ แรงกระจาย การวิเคราะห์แรงเบื้องต้น
ในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แรงในคานและสายเคเบิลแรงเสียด
ทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุลบทน า
รายวิชาพลศาสตร์วิศวกรรม 

ENV 112 
Engineering 
Materials 
 

โครงสร้างและรูปทรงผลึกของของแข็ง ต าหนิและความไม่สมบูรณ์
ของผลึก สมบัติทางกลและการทดสอบ ความเสียหายทางกลของ
วัสดุวิศวกรรม ดิสโลเคชันและกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุ
วิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต 
และสมรรถนะของวัสดุวิศวกรรม แผนภูมิสมดุลเฟสและการตี
ตีความ ปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง การเปลี่ยนเฟสและกระบวนการ
ทางความร้อนของโลหะ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของวัสดุ
โลหะและอโลหะ กระบวนการผลิตโลหะผสม โลหะกลุ่มเหล็กและ
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของเซรามิก 
พอลิเมอร์และวัสดุผสม สมบัติและการใช้งานของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ การกัดกร่อน
และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

ENV 210 
Fundamentals 
in 
Environmental 
Engineering
  

การแนะน าในเรื่องความรู้ความเข้าพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยเน้ือหาหลักเชิงทฤษฎี และการใช้งาน เน้ือหาหลักเชิง
ทฤษฎี ประกอบด้วย การแนะน าถึงหลักการสมดุลมวล และการ
ประยุกต์ใช้ในด้านกฎการอนุรักษ์ของไหล การเกิดขึ้นของสารมลพิษ 
และการบ าบัดของเสีย  เน้ือหาหลักเชิงการใช้งาน ประกอบด้วย การ
ลดปริมาณของเสีย การอนุรักษ์น้ า  การจัดการกากตะกอนบ าบัด 
การควบคุมมลพิษทางอากาศ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การน า
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสียอันตราย การ
สร้างความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมาย
และการควบคุม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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ENV 211 
Environmental 
Chemistry 

หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี 
ปฏิกิริยา เคมีอุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส จลนพลศาสตร์
เคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของน้ าและน้ าเสีย การประยุกต์เคมีพื้นฐานส าหรับ เคมีน้ า เคมี
อากาศ เคมีของดิน และ เคมีนิวเคลียร์ 

ENV 212  
Environmental 
Chemistry 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของน้ าและน้ าเสีย การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะ
วิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสียที่ น่าเชื่อถือ การ ใช้
เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ า
และน้ าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
ฯลฯ การแปรความหมายและการประยุกต์ข้อมูลเชิงปฏิบัติส าหรับวิ
ศกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการบ าบัดทางกายภาพและ
เคมีผ่านการทดลอง เช่น การปรับสภาพให้เป็นกลาง การสร้าง-รวม
ตะกอนด้วยสารเคมี การก าจัดความกระด้าง และการดูดซับด้วย
ถ่านกัมมันต์ 

ENV 213 
Surveying for 
Environmental 
Engineering 

ความรู้ เบื้องต้นและมโนทัศน์การส ารวจทางวิศวกรรมการวัด
ระยะทางและทิศทาง งานระดับ เส้นชั้นความสูง ความคลาดเคลื่อน 
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และการปรับแก้ข้อมูล ฝึกทักษะ
การใช้กล้องวัดมุมและพัฒนาทักษะการใช้งานขั้นพื้นฐาน การวัดมุม
ดิ่งและมุมราบ การท าวงรอบ การวัดมุมอะซิมุท การวัดระนาบกลับ
ในระบบพิกัด การวัดระดับ การค านวณพื้นที่และปริมาตร ความรู้
เบื้องต้นและทักษะปฏิบัติการก าหนดพิกัดด้วย โกลบอลโพซิชั่นซิส
เต็ม 

ENV215  
Environmental 
Microbiology 

ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ หลักการ
ทางแบคทีเรียวิทยา การเจริญเติบโตการควบคุมจุลินทรีย์และเมตา
โบลิซึม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การย่อยสลาย
ทางชีวภาพของสารอินทรีย์และการท างานของเอนไซม์ที่เก่ียวข้อง
กับการท าเสถียรภาพสารอินทรีย์ มโนทัศน์เบื้องต้นของนิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียชีวภาพ
แบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การฆ่าเชื้อก่อโรคในกระบวนการ
บ าบัดน้ าเสียชีวภาพและการผลิตน้ าสะอาด 

ENV216  
Environmental 
Microbiology 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางแบคทีเรีย
วิทยาของน้ าและน้ าเสีย การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทั่วไป เช่น 
เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี การนับจ านวน 
และการวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์
ชี้แนะ เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ แบคเทอริโอเฟจ การเรียนรู้
และเสริมทักษะในการตรวจสอบและวิเคราะห์ดัชนีวัดส าคัญ ที่ใช้ใน
การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียชีวภาพในระดับปฏิบัติ การ 
การศึกษากระบวนการบ าบัดทางชีวภาพและการฆ่าเชื้อก่อโรคผ่าน
การทดลอง 
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2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
(Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ 
วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ 
ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ 
โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และ วิทยาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

ENV 211 
Environmental 
Chemistry 

หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี 
ปฏิกิริยา เคมีอุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส จลนพลศาสตร์
เคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของน้ าและน้ าเสีย การประยุกต์เคมีพื้นฐานส าหรับ เคมีน้ า เคมี
อากาศ เคมีของดิน และ เคมีนิวเคลียร์ 

ENV 212  
Environmental 
Chemistry 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของน้ าและน้ าเสีย การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะ
วิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสียที่ น่าเชื่อถือ การใช้
เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ า
และน้ าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
ฯลฯ การแปรความหมายและการประยุกต์ข้อมูลเชิงปฏิบัติส าหรับวิ
ศกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการบ าบัดทางกายภาพและ
เคมีผ่านการทดลอง เช่น การปรับสภาพให้เป็นกลาง การสร้าง-รวม
ตะกอนด้วยสารเคมี การก าจัดความกระด้าง และการดูดซับด้วย
ถ่านกัมมันต์ 

ENV214 
Environmental 
Engineering 
Statistics 

บทบาทของสถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นฐาน ความน่าจะเป็น 
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่ม
ตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอยเบื้องต้น การทดสอบไคก าลังสอง 

ENV215  
Environmental 
Microbiology 

ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ หลักการ
ทางแบคทีเรียวิทยา การเจริญเติบโตการควบคุมจุลินทรีย์และเมตา
โบลิซึม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การย่อยสลาย
ทางชีวภาพของสารอินทรีย์และการท างานของเอนไซม์ที่เก่ียวข้อง
กับการท าเสถียรภาพสารอินทรีย์ มโนทัศน์เบื้องต้นของนิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียชีวภาพ
แบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การฆ่าเชื้อก่อโรคในกระบวนการ
บ าบัดน้ าเสียชีวภาพและการผลิตน้ าสะอาด 

ENV216  
Environmental 
Microbiology 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางแบคทีเรีย
วิทยาของน้ าและน้ าเสีย การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทั่วไป เช่น 
เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี การนับจ านวน 
และการวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์
ชี้แนะ เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ แบคเทอริโอเฟจ การเรียนรู้
และเสริมทักษะในการตรวจสอบและวิเคราะห์ดัชนีวัดส าคัญ ที่ใช้ใน
การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียชีวภาพในระดับปฏิบัติการ 
การศึกษากระบวนการบ าบัดทางชีวภาพและการฆ่าเชื้อก่อโรคผ่าน
การทดลอง 
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CVE231 
Engineering 
Mechanics I 

ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุเกร็ง การ
สมดุลของวัตถุเกร็ง แรงลัพธ์ แรงกระจาย การวิเคราะห์แรงเบื้องต้น
ในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แรงในคานและสายเคเบิลแรงเสียด
ทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุลบทน า
รายวิชาพลศาสตร์วิศวกรรม 

ENV341 Unit 
Operation in 
Environmental 
Engineering 

หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์และทางเคมีในการบ าบัดน้ าและน้ าเสียการกวนผสมการ
ตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การสร้างและ
รวมตะกอนการเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดติดผิว การ
ดึงน้ าออกจากสลัดจ์ 

ENV444  
Biological Unit 
Processes in 
Environmental 
Engineering   

หลักการของกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
หลักการของวิศวกรรมปฏิกรณ์ จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปฏิกรณ์ชีวเคมีอุดมคติ  
พารามิเตอร์ในการออกแบบและการด าเนินงานของระบบชีวภาพที่
จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตแบบแขวนลอยและแบบฟิล์มตรึง 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำ
ค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development 
of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบ
ของปัญหาทาง วิศวกรรมที่
ซับซ้อน และออกแบบ
ระบบ ชิ้นงาน หรือ
กระบวนการ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม กับ
ข้อพิจารณาทางด้าน
สาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and  Design 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ  การ
บ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 

ENV 342 Water 
Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน้ า ธรรมชาติ และแหล่งน้ า วิกฤตการณ์น้ าที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน้ า ความจ าเป็น 
และการใช้น้ าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การ
ประมาณปริมาณน้ าดิบในแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ทะเลสาบ และ
น้ าบาดาล การประเมินคุณภาพของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลและ
มาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน้ าดิบเพื่อการผลิตน้ าประปา 
และมาตรฐานคุณภาพน้ าประปา ระบบการล าเลียงน้ าดิบและ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า การออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว 
ถังกวนช้า และถังตกตะกอน ระบบการกรองและการออกแบบ 
ระบบการก าจัดความกระด้างของน้ าและการออกแบบ ระบบการฆ่า
เชื้อโรคและการออกแบบ ระบบการแจกจ่ายน้ าประปาและการ
ออกแบบ 

ENV 381 Air 
Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
คุณภาพอากาศทั่วไป การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
น าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการเคลื่อนย้ายของมลพิษใน
บรรยากาศ  การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก การใช้
แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านายสภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษ
ในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย 
ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับ
ที่และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การ
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ตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธี
วิเคราะห์  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ENV 371 Solid 
Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะ มูลฝอย แหล่งก าเ นิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ
และการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสีย
อันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภทและ
ลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัดและก าจัด 
การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

ENV382 Noise 
and Vibration 
Control 

หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือ และการวัดเสียงและการ
สั่นสะเทือนโดยการใช้เครื่องมือ แหล่งก าเนิดและผลกระทบของ
เสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การ
ตอบสนองทางร่างกายและจิตใจต่อเสียงและการสั่นสะเทือน 
กฎหมายและข้อก าหนด เทคนิคที่ ใช้ควบคุมเสีย งและการ
สั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุป้องกันเสียงสะท้อน 
และเครื่องก้ันเสียง 

ENV 343 
Building 
Sanitation 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ
ออกแบบท่อรวบรวมน้ าฝน การระบายน้ ารอบอาคาร ระบบท่อ
ระบายน้ าเสียและน้ าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบประปา
ระบบน้ าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารมโนทัศน์ในการ
ออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิดเชิงบูรณาการ
ด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม, ลักษณะการใช้งาน และการประหยัด
พลังงาน 

4 กำรสืบค้น 
(Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้น
เพื่อหาค าตอบของ ปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดย
ใช้ความรู้จากงานวิจัยและ
วิธีการวิจัย รวมถึง การ
ออกแบบการทดลอง การ
วิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูล  

ENV434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and  
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 
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การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
ได้ผลสรุปที่ เชื่อถือได้ 

ENV214 
Environmental 
Engineering 
Statistics 

บทบาทของสถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นฐาน ความน่าจะเป็น 
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่ม
ตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอยเบื้องต้น การทดสอบไคก าลังสอง 

ENV401 
Environmental 
Engineering 
Project 
Proposal 

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธี
การศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานใน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENV402 
Environmental 
Engineering 
Project 

ด าเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการ
พิจารณา และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า และส่ง
รายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ แต่งตั้ง 

5 กำรใช้เครื่องมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ 
เทคนิควิธี ทรัพยากร และ 
ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการ
พยากรณ์ การท า
แบบจ าลองของงานทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจ
ถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือ
ต่างๆ 

ENV437 
Computer 
Applications in 
Environmental 
Engineering 

การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการ
วิเคราะห์ผลในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมประปา การไหลในท่อรับน้ าเสีย
และระบบจ่ายน้ าประปา การวิเคราะห์ปัญหาด้านอุทกวิทยา ชล
ศาสตร์ในระบบบ าบัดน้ าและน้ าเสีย การออกแบบหน่วยบ าบัดน้ า
และน้ าเสีย การค านวณในแบบจ าลองการจัดการน้ า มลพิษใน
อากาศและการควบคุม ตลอดจนการใช้แบบจ าลองในการท านาย
คุณภาพอากาศ มลพิษทางเสียง และการประเมินวัฏจักรชีวิต  

ENV434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV401 
Environmental 
Engineering 
Project 
Proposal 

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธี
การศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานใน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENV402 
Environmental 
Engineering 
Project 

ด าเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการ
พิจารณา และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า และส่ง
รายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ แต่งตั้ง 

ENV 212  
Environmental 
Chemistry 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของน้ าและน้ าเสีย การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะ
วิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสียที่น่าเชื่อถือ การใช้
เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ า
และน้ าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
ฯลฯ การแปรความหมายและการประยุกต์ข้อมูลเชิงปฏิบัติส าหรับวิ
ศกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการบ าบัดทางกายภาพและ
เคมีผ่านการทดลอง เช่น การปรับสภาพให้เป็นกลาง การสร้าง-รวม
ตะกอนด้วยสารเคมี การก าจัดความกระด้าง และการดูดซับด้วย
ถ่านกัมมันต์ 

ENV216  
Environmental 
Microbiology 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางแบคทีเรีย
วิทยาของน้ าและน้ าเสีย การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทั่วไป เช่น 
เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี การนับจ านวน 
และการวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์
ชี้แนะ เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ แบคเทอริโอเฟจ การเรียนรู้
และเสริมทักษะในการตรวจสอบและวิเคราะห์ดัชนีวัดส าคัญ ที่ใช้ใน
การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียชีวภาพในระดับปฏิบัติการ 
การศึกษากระบวนการบ าบัดทางชีวภาพและการฆ่าเชื้อก่อโรคผ่าน
การทดลอง 

6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผล
จากหลักการและความรู้ที่ 
ได้รับ มาประเมินประเด็น
และผลกระทบต่างๆ ทาง
สังคม ชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมที่เก่ียวพันกับ
การปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ENV434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเ มินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and  Design 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENV 342 Water 
Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน้ า ธรรมชาติ และแหล่งน้ า วิกฤตการณ์น้ าที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน้ า ความจ าเป็น 
และการใช้น้ าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การ
ประมาณปริมาณน้ าดิบในแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ทะเลสาบ และ
น้ าบาดาล การประเมินคุณภาพของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลและ
มาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน้ าดิบเพื่อการผลิตน้ าประปา 
และมาตรฐานคุณภาพน้ าประปา ระบบการล าเลียงน้ าดิบและ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า การออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว 
ถังกวนช้า และถังตกตะกอน ระบบการกรองและการออกแบบ 
ระบบการก าจัดความกระด้างของน้ าและการออกแบบ ระบบการฆ่า
เชื้อโรคและการออกแบบ ระบบการแจกจ่ายน้ าประปาและการ
ออกแบบ 

7 สิ่งแวดล้อมและควำม
ย่ังยืน (Environment 
and Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบ
ของค าตอบของปัญหางาน
ทางวิศวกรรมในบริบทของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถแสดงความรู้และ
ความจ าเป็นของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ENV434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV210 
Fundamentals 
in 
Environmental 
Engineering
  

การแนะน าในเรื่องความรู้ความเข้าพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยเน้ือหาหลักเชิงทฤษฎี และการใช้งาน เน้ือหาหลักเชิง
ทฤษฎี ประกอบด้วย การแนะน าถึงหลักการสมดุลมวล และการ
ประยุกต์ใช้ในด้านกฏการอนุรักษ์ของไหล การเกิดขึ้นของสารมลพิษ 
และการบ าบัดของเสีย  เน้ือหาหลักเชิงการใช้งาน ประกอบด้วย การ
ลดปริมาณของเสีย การอนุรักษ์น้ า  การจัดการกากตะกอนบ าบัด 
การควบคุมมลพิษทางอากาศ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การน า
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสียอันตราย การ
สร้างความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมาย
และการควบคุม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and  Design 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 

ENV 371 Solid 
Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะ มูลฝอย แหล่งก าเ นิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ
และการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV436 
Environment 
and Energy 

การหมุนเ วียนพลังงานของโลก พลังงานชีวภาพและระบบ
นิเวศวิทยา แหล่งพลังงานต่างๆ และจุดเด่นเทคโนโลยีในการผลิต
พลังงาน  เน้นเรื่องการผลิตก าลังและพลังงานอาทิตย์ พลังงานกับ
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมรวมถึง มลพิษทางความร้อน ทางอากาศ 
กัมมันตภาพรังสี ฯลฯ แนวโน้มของการใช้พลังงานและการชะลอ
การเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานโดยการอนุรักษ์ 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ 
(Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทาง
จรรยาบรรณและมีส านึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and  Design 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 

ENV 342 Water 
Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน้ า ธรรมชาติ และแหล่งน้ า วิกฤตการณ์น้ าที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน้ า ความจ าเป็น 
และการใช้น้ าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การ
ประมาณปริมาณน้ าดิบในแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ทะเลสาบ และ
น้ าบาดาล การประเมินคุณภาพของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลและ
มาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน้ าดิบเพื่อการผลิตน้ าประปา 
และมาตรฐานคุณภาพน้ าประปา ระบบการล าเลียงน้ าดิบและ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า การออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว 
ถังกวนช้า และถังตกตะกอน ระบบการกรองและการออกแบบ 
ระบบการก าจัดความกระด้างของน้ าและการออกแบบ ระบบการฆ่า
เชื้อโรคและการออกแบบ ระบบการแจกจ่ายน้ าประปาและการ
ออกแบบ 

ENV 381 Air 
Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
คุณภาพอากาศทั่วไป การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
น าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการเคลื่อนย้ายของมลพิษใน
บรรยากาศ  การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก การใช้
แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านายสภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษ
ในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย 
ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับ
ที่และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การ
ตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธี
วิเคราะห์  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ENV 371 Solid 
Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะ มูลฝอย แหล่งก าเ นิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ
และการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสีย
อันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภทและ
ลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัดและก าจัด 
การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

ENV434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 343 
Building 
Sanitation 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ
ออกแบบท่อรวบรวมน้ าฝน การระบายน้ ารอบอาคาร ระบบท่อ
ระบายน้ าเสียและน้ าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบประปา
ระบบน้ าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารมโนทัศน์ในการ
ออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิดเชิงบูรณาการ
ด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม, ลักษณะการใช้งาน และการประหยัด
พลังงาน 

9 กำรท ำงำนเดี่ยวและท ำงำน
เป็นทีม (Individual and 
Team work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้าน
การ ท างานเดี่ยว และการ
ท างานในฐานะผู้ร่วมทีม
หรือ ผู้น าทีมที่มีความ
หลากหลายของสาขา
วิชาชีพ 

GEN111 Man 
and Ethics of 
Living 

รายวิชาน้ีมุ่งเน้นแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน 
ตามแบบอย่างที่ดีที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของสิ่งที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่เ ก่งและดี และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ องค์ความรู้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความเป็นพลเมือง และน าความรู้และความ
ถนัดในวิชาชีพของตนไปใช้ในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสืบต่อเน่ืองไปถึงการด าเนินชี วิตเพื่อ
ประโยชน์แห่งตนเองและผู้อ่ืน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

GEN121 
Learning and 
Problem 
Solving Skills  

วิชาน้ีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะใน
การคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ 
ผ่านการท าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการก าหนดเป้าหมาย
ทางการเรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ 
การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้าง
ความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิ งขวาง การสร้าง
แบบจ าลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน 

GEN231 
Miracle of 
Thinking 

วิชาน้ีจะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติ
ของการคิด โดยการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ 
การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ การ
อธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เก่ียวข้องกับการคิด นอกจากน้ียังได้
กล่าวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการท า
ตัวอย่างหรือกรณีเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม
และอ่ืนๆ 

GEN241 Beauty 
of Life 

ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เน้นที่การรับรู้คุณค่า 
การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  รับรู้
และเรียนรู้เก่ียวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการ
ด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชี วิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี  
วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์ 

GEN351 
Modern 
Management 
and 
Leadership 

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พื้นฐานของการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุมการตัดสินใจ 
การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า การจัดการทรัพยากรมนุษย์การ
จัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ 

ENV434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ENV341 Unit 
Operation in 
Environmental 
Engineering 

หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์และทางเคมีในการบ าบัดน้ าและน้ าเสียการกวนผสมการ
ตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การสร้างและ
รวมตะกอนการเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดติดผิว การ
ดึงน้ าออกจากสลัดจ์ 

ENV444  
Biological Unit 
Processes in 
Environmental 
Engineering   

หลักการของกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
หลักการของวิศวกรรมปฏิกรณ์ จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปฏิกรณ์ชีวเคมีอุดมคติ  
พารามิเตอร์ในการออกแบบและการด าเนินงานของระบบชีวภาพที่
จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตแบบแขวนลอยและแบบฟิล์มตรึง 

10 กำรส่ือสำร 
(Communication) 
- สามารถสื่อสารงาน
วิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่ม
ผู้ ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
และสังคมโดยรวมได้อย่าง 
มีประสิทธิผล อาทิ 
สามารถอ่านและเขียน
รายงาน ทางวิศวกรรมและ
เตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมได้
อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถ
ให้และรับค าแนะน างานได้
อย่างชัดเจน 

LNG221 
Academic 
English In 
International 
Contexts    

รายวิชาน้ีมี จุด มุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความม่ันใจและทักษะ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติ โดยมีการเรียนรู้และการสอนที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการ
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน รวมไปถึงทักษะการคิดและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ในแง่ของการอ่าน รายวิชาน้ีมุ่งเน้นไปที่การอ่านเพื่อจับ
ใจความหลัก การสรุปความ การอ่านเชิงวิจารณ์ และการตีความ 
ผ่านการใช้เน้ือหาในสถานการณ์จริง ในแง่ของการเขียน เน้นการ
เขียนเชิงกระบวนการและการเขียนเชิงวิชาการเพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาสนับสนุนงานเขียนของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่ของการพูด เน้นการแสดงความคิดเห็น
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับเน้ือหาใน
สาขาวิชาของผู้เรียน หรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจ ในแง่ของการฟัง 
เน้นการฟังบทสนทนาการพูดภาษาอังกฤษและการจดบันทึกจาก
ข้อมูลจริง 

LNG222 
Academic 
Listening and 
Speaking in 
International 
Contexts   

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความม่ันใจและทักษะการฟัง
และการพูดเชิงวิชาการที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติ รูปแบบการเรียนการสอนเก่ียวข้องกับการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษเข้ากับเน้ือหาในสาขาวิชาของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนจะสามารถฟังสุนทรพจน์และการบรรยายต่างๆ ในสาขาที่
สนใจ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น สัมภาษณ์เชิงวิชาชีพ 
ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอโครงการ 

LNG321 
Academic 
Reading and 
Writing in 
International 
Contexts 

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความม่ันใจและทักษะการอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติ รูปแบบการเรียนการสอนเก่ียวข้องกับการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษเข้ากับเน้ือหาในสาขาวิชาของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถอ่านบทความทางวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะทาง ผู้เรียนจะ
สามารถแยกแยะประเด็นหลักจากบทความได้ สามารถเลือกข้อมูลที่
จ าเป็นเพื่อสนับสนุนงานเขียนของตนได้ สามารถเขียนรายงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ในสาขาของตนเองได้ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการ



- 23 - 

 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
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ข้อตกลง Washington 
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

อ่านและประสบการณ์ของตัวเองในการเขียนเรียงความ และ
สามารถ ใช้ การ เขี ยนอ้าง อิง ได้ อย่ า ง มีประสิท ธิภาพตลอด
กระบวนการเขียนงานของตนได้ 

ENV445 
Wastewater 
Engineering 
and  Design 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 

ENV342 Water 
Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน้ า ธรรมชาติ และแหล่งน้ า วิกฤตการณ์น้ าที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน้ า ความจ าเป็น 
และการใช้น้ าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การ
ประมาณปริมาณน้ าดิบในแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ทะเลสาบ และ
น้ าบาดาล การประเมินคุณภาพของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลและ
มาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน้ าดิบเพื่อการผลิตน้ าประปา 
และมาตรฐานคุณภาพน้ าประปา ระบบการล าเลียงน้ าดิบและ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า การออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว 
ถังกวนช้า และถังตกตะกอน ระบบการกรองและการออกแบบ 
ระบบการก าจัดความกระด้างของน้ าและการออกแบบ ระบบการฆ่า
เชื้อโรคและการออกแบบ ระบบการแจกจ่ายน้ าประปาและการ
ออกแบบ 

ENV381 Air 
Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
คุณภาพอากาศทั่วไป การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
น าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการเคลื่อนย้ายของมลพิษใน
บรรยากาศ  การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก การใช้
แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านายสภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษ
ในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย 
ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับ
ที่และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การ
ตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธี
วิเคราะห์  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ENV 371 Solid 
Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะ มูลฝอย แหล่งก าเ นิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ
และการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 372 
Hazardous 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสีย
อันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภทและ
ลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ



- 24 - 

 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

Waste 
Management 

จัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัดและก าจัด 
การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

ENV382 Noise 
and Vibration 
Control 

หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือ และการวัดเสียงและการ
สั่นสะเทือนโดยการใช้เครื่องมือ แหล่งก าเนิดและผลกระทบของ
เสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การ
ตอบสนองทางร่างกายและจิตใจต่อเสียงและการสั่นสะเทือน 
กฎหมายและข้อก าหนด เทคนิคที่ ใช้ควบคุมเสีย งและการ
สั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุป้องกันเสียงสะท้อน 
และเครื่องก้ันเสียง 

ENV401 
Environmental 
Engineering 
Project 
Proposal 

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธี
การศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานใน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ENV402 
Environmental 
Engineering 
Project 

ด าเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการ
พิจารณา และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า และส่ง
รายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ แต่งตั้ง 

11 กำรบริหำรโครงกำรและ
กำรลงทุน (Project 
Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้
และความเข้าใจ หลักการ
ทาง วิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหาร
ในงานของตน ในฐานะผู้
ร่ วมทีมและผู้น าทีมเพื่อ
บริหารจัดการ โครงการ 
วิศวกรรมที่ม ี
สภาพแวดล้อมการท างาน 
ความหลากหลายสาข า
วิชาชีพ 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and  Design 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 

ENV 342 Water 
Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน้ า ธรรมชาติ และแหล่งน้ า วิกฤตการณ์น้ าที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน้ า ความจ าเป็น 
และการใช้น้ าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การ
ประมาณปริมาณน้ าดิบในแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ทะเลสาบ และ
น้ าบาดาล การประเมินคุณภาพของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลและ
มาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน้ าดิบเพื่อการผลิตน้ าประปา 
และมาตรฐานคุณภาพน้ าประปา ระบบการล าเลียงน้ าดิบและ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า การออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว 
ถังกวนช้า และถังตกตะกอน ระบบการกรองและการออกแบบ 
ระบบการก าจัดความกระด้างของน้ าและการออกแบบ ระบบการฆ่า
เชื้อโรคและการออกแบบ ระบบการแจกจ่ายน้ าประปาและการ
ออกแบบ 

ENV 343 
Building 
Sanitation 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ
ออกแบบท่อรวบรวมน้ าฝน การระบายน้ ารอบอาคาร ระบบท่อ
ระบายน้ าเสียและน้ าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบประปา
ระบบน้ าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารมโนทัศน์ในการ
ออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิดเชิงบูรณาการ
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม, ลักษณะการใช้งาน และการประหยัด
พลังงาน 

ENV 381 Air 
Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
คุณภาพอากาศทั่วไป การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
น าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการเคลื่อนย้ายของมลพิษใน
บรรยากาศ  การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก การใช้
แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านายสภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษ
ในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย 
ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับ
ที่และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การ
ตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธี
วิเคราะห์  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ENV 371 Solid 
Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะ มูลฝอย แหล่งก าเ นิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ
และการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสีย
อันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภทและ
ลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัดและก าจัด 
การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

ENV434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV401 
Environmental 
Engineering 

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธี
การศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานใน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

Project 
Proposal 
ENV402 
Environmental 
Engineering 
Project 

ด าเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการ
พิจารณา และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า และส่ง
รายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ แต่งตั้ง 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ 
(Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความ
จ าเป็นในการเตรี ยมตั ว 
เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ก า ร
ปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ 
สามารถการเรียนรู้ตลอด
ชีพเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering 
and  Design 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 

ENV 341 
Unit Operation 
in 
Environmental 
Engineering 

หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการทาง
กายภาพและทางเคมีในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย การกวนผสม การ
ตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การสร้างและ
รวมตะกอน การเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดติดผิว การ
ดึงน้ าออกจากสลัดจ์ 

ENV 342 Water 
Supply 
Engineering 

ความส าคัญของน้ า ธรรมชาติ และแหล่งน้ า วิกฤตการณ์น้ าที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน้ า ความจ าเป็น 
และการใช้น้ าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การ
ประมาณปริมาณน้ าดิบในแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ทะเลสาบ และ
น้ าบาดาล การประเมินคุณภาพของน้ าผิวดินและน้ าบาดาลและ
มาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน้ าดิบเพื่อการผลิตน้ าประปา 
และมาตรฐานคุณภาพน้ าประปา ระบบการล าเลียงน้ าดิบและ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า การออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว 
ถังกวนช้า และถังตกตะกอน ระบบการกรองและการออกแบบ 
ระบบการก าจัดความกระด้างของน้ าและการออกแบบ ระบบการฆ่า
เชื้อโรคและการออกแบบ ระบบการแจกจ่ายน้ าประปาและการ
ออกแบบ 

ENV 343 
Building 
Sanitation 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ
ออกแบบท่อรวบรวมน้ าฝน การระบายน้ ารอบอาคาร ระบบท่อ
ระบายน้ าเสียและน้ าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบประปา
ระบบน้ าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารมโนทัศน์ในการ
ออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิดเชิงบูรณาการ
ด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม, ลักษณะการใช้งาน และการประหยัด
พลังงาน 

ENV 381 Air 
Pollution 
Control 
Engineering 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
คุณภาพอากาศทั่วไป การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
น าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการเคลื่อนย้ายของมลพิษใน
บรรยากาศ  การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก การใช้
แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านายสภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย 
ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับ
ที่และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การ
ตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธี
วิเคราะห์  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ENV 371 Solid 
Waste 
Management 

หลักการในการจัดการขยะ มูลฝอย แหล่งก าเ นิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ
และการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสีย
อันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภทและ
ลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัดและก าจัด 
การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

ENV434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and 
Management 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 437 
Computer 
Application in 
Environmental 
Engineering 

การแนะน าการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการ
วิเคราะห์ผลในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมประปา การไหลในท่อรับน้ าเสีย
และระบบจ่ายน้ าประปา การวิเคราะห์ปัญหาด้านอุทกวิทยา ชล
ศาสตร์ในระบบบ าบัดน้ าและน้ าเสีย การออกแบบหน่วยบ าบัดน้ า
และน้ าเสีย การค านวณในแบบจ าลองการจัดการน้ า มลพิษใน
อากาศและการควบคุม ตลอดจนการใช้แบบจ าลองในการท านาย
คุณภาพอากาศ มลพิษทางเสียง และการประเมินวัฏจักรชีวิต 

GEN121 
Learning and 

วิชาน้ีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะใน
การคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ 
ผ่านการท าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการก าหนดเป้าหมาย
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ (Graduate 
Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

Problem 
Solving Skills  

ทางการเรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ 
การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้าง
ความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้าง
แบบจ าลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน 
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4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome, PLO) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ความรู้ทางวิศวกรรม (PLO 1 

Engineering Knowledge) กลุ่ม 2 ทักษะวิชาชีพ (PLO2 Professional Skill) กลุ่ม 3 การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสากล (PLO 3 
Global Cooperation) และกลุ่ม 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (PLO 4 Moral Principles) โดยแต่ละกลุ่มมีผลการเรียนรู้ย่อย
ซ่ึงมีรายละเอียดแสดงดังตาราง 
PLOs/ 
SubPLO 

นิยำม ตัวย่อ ควำมหมำย 

PLO 1 Engineering 
Knowledge 

EK สามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการออกแบบที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบทางด้าน
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและหลักการท างานของเทคโนโลยี ดิ จิทัล  (Digital 
technology) 

Sub PLO 1A Basic 
Knowledge 

BK สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปสู่การใช้งานทางด้านวิศวกรรม 

Sub PLO 1B Basic 
Research  

BR สามารถวางแผนและท างานวิจัยพื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

Sub PLO 1C Engineering 
Technology 

ET สามารถอธิบายการท างานของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

PLO 2 Professional 
Skill 

PR สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติได้ 

Sub PLO 2A Engineering 
Skill 

ES สามารถออกแบบและควบคุมการด าเนินงานระบบทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

Sub PLO 2B Problem 
Solving 

PS สามารถแก้ไขปัญหาระบบทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Sub PLO 2C Presentation PT สามารถน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดิจิทัล (Digital information technology) 

PLO 3 Global 
Cooperation 

GC สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ 

Sub PLO 3A Leadership & 
Fellowship 

LF สามารถเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ร่วมงานเพื่อด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ 

Sub PLO 3B Communica-
tion 

CM สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนทั้งภายในทีมและภายนอกทีมได้ 

PLO 4 Moral 
principles  

MP แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมทางด้านวิชาชีพของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ความเสียสละส่วนรวม 

Sub PLO 4A Morality MT สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านวิชาชีพของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่คัดลอก
ผลงานผู้อ่ืนและไม่ทุจริตในการสอบ 

Sub PLO 4B Social 
responsibility 

SR แสดงออกถึงความตรงต่อเวลาและแสดงความเสียสละเพื่อส่วนรวม 
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ในผลการเรียนรู้แต่ละข้อจะมีการใช้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยแสดงดังน้ี 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
(PLOs/SubPLO) 

กลยุทธ์กำรสอนท่ีใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

PLO 1 Engineering 
Knowledge 

  

Sub PLO 1A Basic 
Knowledge 

- ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น แบบเน้นบรรยาย แบบ
เน้นปฏิบัติ (Activity-based 
learning) และแบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-based learning) โดยให้เกิด
ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี  
รวมถึงการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง  จัดให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
ง า น ห รื อ เ ชิ ญ ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร 

- ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติของนักศึกษาจากการสอบย่อย   
การสอบกลางภาค  และปลายภาคเรียน  
รายงานที่นักศึกษาจัดท าและความ
ชัดเจนในการน าเสนอภายในช้ันเรียน  
 

Sub PLO 1B Basic 
Research 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง 
ๆ ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติ
หรือแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อให้
นัก ศึกษาได้ วิ เคราะห์สถานการณ์
เสมือนจริง ท าการค้นคว้าข้อมูลให้
ได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
เทคโนโลยีให้ดีย่ิงข้ึน  

-ประเมินผลงานหรือวิธีการที่น าเสนอ
จากสถานการณ์จ าลองที่ให้นักศึกษาท า
การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและน ามาซึ่งการ
ลงมือปฏิบัติและน าเสนอรูปแบบของการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด 
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ  ทั้งใน
ประ เทศและต่ า งประ เทศ ที่ มี ก าร
น าเสนอต่อช้ันเรียน 

Sub PLO 1C Engineering 
Technology 

- จัดกิจกรรมให้มีการน าเสนอการ
เลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 
  

-ประเมินจากเหตุผลค าอธิบายของการ
เลือกใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือทาง
ระบบสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และ
สถิติที่เกี่ยวข้อง   

PLO 2 Professional Skill 
 

 
Sub PLO 2A Engineering 
Skill 

- ใช้รูปแบบการสอนที่ก าหนดกิจกรรม
ให้ต้องประสานงานข้ามหลักสูตร 
ร ว ม ถึ ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้
หลากหลายสาขาวิชามาพัฒนาต่อ
ยอดจากความรู้พื้นฐาน  

- ประเมินแนวคิด/หลักการทางวิศวกรรม
ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 
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ผลกำรเรียนรู้ 
(PLOs/SubPLO) 

กลยุทธ์กำรสอนท่ีใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

- ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติ
หรือแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ ให้
น ามาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา 

- ประเมินจากความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของผลงานที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติ  
 

Sub PLO 2B Problem 
Solving 

- ใช้การสอนที่เน้นการลงมอืปฏิบัตเิพือ่
แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ตัวอย่างที่
เกิดข้ึนทั้งในและต่างประเทศ 

- ประเมินจากความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของการปฏิบัติงานโดยพิจารณา
อ้างอิงตามหลักวิชาการ 

Sub PLO 2C Presentation - จัดกิจกรรมการน าเสนอและส่งเสริม
โ อก าส ก า ร น า เ ส นอผ ล ง านของ
นัก ศึกษาทั้ งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

- พิจารณาจากการน าเสนอแนวคิด/
ผลงาน/ช้ินงาน/แบบโมเดลจ าลอง 

PLO 3 Global    
Cooperation   
Sub PLO 3A Leadership 
& Fellowship 

- จัดการการเรียนการสอนแบบเน้น
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ ฝึ ก
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมและลักษณะ
การแสดงออกของผู้ปฏิบัติงานทั้งในมิติ
ของผู้น าและผู้ร่วมในการท างานกลุ่ม 

Sub PLO 3B 
Communication 

- จัดการอภิปรายโดยให้นักศึกษาได้ฝึก
การถ่ายทอดและสื่อสารร่วมกันในการ
ท างาน พร้อมทั้ งฝึกทักษะในการ
น าเสนอในช้ันเรียน 

- ประเมินจากความชัดเจนในการสื่อสาร
ที่ตรงประเด็นของข้อมูลที่น าเสนอ  

PLO 4 Moral principles  
 

 
Sub PLO 4A Morality -  ใ ช้การ เ รี ยนการสอนแบบเน้น

บรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง
ข้ อบั ง คั บท า ง วิ ช า ชีพ วิศ ว ก ร ร ม
สิ่งแวดล้อม  
-ก าหนดให้มีการเข้าช้ันเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย   
- ช้ีแจงถึงผลกระทบของการกระท า
การทุจริตและอธิบายถึงบทลงโทษที่
ชัดเจน 

- ประเมินจากความชัดเจนในการอธิบาย
ถึง ข้อบั ง คับทาง วิชา ชีพ วิศวก ร ร ม
สิ่งแวดล้อม 
 
-ประเมินจากจ านวนนักศึกษาที่มาสาย
และแต่งกายไม่ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
 
 
-ประเมินจากรายงานที่ ให้ไปค้นคว้า
เพิ่มเติมโดยท าการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานและปริมาณการกระท าทุจริตใน
การสอบ 

Sub PLO 4B Social 
responsibility 

- ก าหนดให้มีการเข้าช้ันเรียนให้ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

-  ประเมินจากการตรงต่อ เวลาของ
นัก ศึกษาและการส่ ง ง านกลุ่ มตาม
ก าหนดเวลา 
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ผลกำรเรียนรู้ 
(PLOs/SubPLO) 

กลยุทธ์กำรสอนท่ีใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

-  จั ดการ เ รี ยนการสอนแบบเน้น
กิจกรรมและมีการใช้วิธีซักถามในช้ัน
เรียน 

- ประเมินจากปริมาณนักศึกษาที่อาสา
เป็นผู้ตอบค าถามในช้ันเรียน 
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Year LO Credit Engineering Knowledge Professional Skill Global Cooperation Moral principles 
BK BR ET ES PS PT LF CM MT SR 

Year 1 : มีความรู้พื้นฐานต่างๆ ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและความเสียสละประโยชน์ส่วนรวม 

Semester 1 CPE 100 Computer Programming for 
Engineers 

3 
  

I U I 
   

I I 

  CVE 111 Engineering Drawing 3 I 
 

I U 
 

T 
  

I I 
  LNG 221/222 General English 3 I 

       
I I 

  ENV 112 Engineering Materials  3 T I 
      

I I 
  MTH 101 Mathematics I 3 I 

         
 

PHY 103 General Physics for Engineering 
Student I 

3 I 
       

I I 

  PHY 191 General Physics Laboratory I 1 I I T T T 
 

I I I I 
      19 

          

Semester 2 CHM 103 Fundamental Chemistry 3 I 
       

I I 
  CHM 160 Chemistry Laboratory 1 I I T T T 

 
I I I I 

  CVE 231 Engineering Mechanics 3 I 
 

I 
 

I 
   

I I 
  LNG 222/321 Technical English 3 I 

       
I I 

  MTH 102 Mathematics II 3 I 
         

  PHY 104 General Physics for Engineering 
Student II 

3 I 
       

I I 

  PHY 192 General Physics Laboratory II 1 I I T T T 
 

I I I I 
  GEN 111 Man and Ethics of Living 3 

     
I I I I I 

      20 
          

Year 2 : มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและความเสียสละประโยชน์ส่วนรวม 
Semester 1 ENV 210 Fundametal in Environmental 

Engineering 
3 T T U 

  
U I I I I 
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Year LO Credit Engineering Knowledge Professional Skill Global Cooperation Moral principles 
BK BR ET ES PS PT LF CM MT SR 

 ENV 211 Environmental Chemistry 3 T I T   U   I I 
 ENV 212 Environmental Chemistry 

Laboratory 
1 T T T U U I I I I I 

  ENV 213 Surveying for Environmental 
Engineering 

3 T U T T T 
 

I I 
  

  EEE 100 Electrotechnology (Power) 3 T 
       

I I 
  MTH 201 Mathematics III 3 I 

         

  GEN 101 Physical Education 1 
      

I I I I 
  GEN 121 Learning and Problem Solving 

Skills 
3    

 
T T I I I I 

      20 
          

Semester 2 CVE 282 Hydraulic for Environmental 
Engineering 

3 T I I 
 

I 
   

I I 

  GEN 231 Miracle of Thinking 3 
    

I I I I I I 
  ENV 214 Environmental Engineering 

Statistics 
3 T I U 

 
U I 

  
I I 

  ENV 215 Environmental Microbiology 3 T I T 
  

U 
  

I I 
 ENV 216 Environmental microbiology Lab 1 T T T U U I I I I I 

  LNG 321 Academic Reading and Writing in 
International Contexts 

3 I 
         

  LNG XXX วิชาอ่ืนที่เปิดสอน 
 

I 
         

  GEN 241 Beauty of Life 3 I 
    

I I I 
  

      19 
          

Year 3 : สามารถอธิบายหลักการท างานออกแบบกลไกหรือกระบวนการต่างๆควบคุมดูแลระบบการท างานและแก้ไขปัญหางานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้และมีค วามสามารถในการสื่อสารและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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Year LO Credit Engineering Knowledge Professional Skill Global Cooperation Moral principles 
BK BR ET ES PS PT LF CM MT SR 

Semester 1 CVE 386 Hydrosphere 3 T I I 
 

I 
   

I I 

  CVE 394 Hydraulic Laboratory 1 T T T U U I I I I I 

  ENV 382 Noise and Vibration Control 3 T T T I T I I I I I 

  ENV 371 Solid Waste Management 3 T T T I T I I I I I 
  GEN 351 Modern Management and 

Leadership 
3 

     
I I I I I 

  GEN xxx General Education I 3 I 
         

 XXX xxx Free Elective I 3 I          
      19 

          

Semester 2 ENV 341 Unit Operation in Environmental 
Engineering 

3 U T U U T T I I I I 

 ENV 342 Water Supply Engineering 3 U T U U U I I I I I 
 ENV 343 Building Sanitation 3 U T U U U I I I I I 

  ENV 372 Hazardous Waste Management 3 U T U U U I I I I I 

  ENV 381 Air Pollution Control Engineering 3 T T U T T T I I I I 

  GEN xxx General Education II 3 I 
         

      18 
          

 Summer ENV 300 Industrial Training 2    T T T U U I I 
Year 4 : การประยุกต์ความรู้ด้านสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการออกแบบตรวจสอบปัญหาและท าการแก้ไขปัญหา สามารถวางแผนการท างานวิจัยท าการทดสอบพื้นฐานหรือพัฒนาเทคโนโลยี
เบื้องต้นได้แสดงออกถึงความตรงต่อเวลาการไม่ทุจริตหรือการคัดลอกผลงานความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานเพื่อให้ภารกิจส าเร็จลุล่วง 
Semester 1 ENV 401 Environmental Engineering 

Project Proposal 
1 

 
U U U U U I I I I 
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Year LO Credit Engineering Knowledge Professional Skill Global Cooperation Moral principles 
BK BR ET ES PS PT LF CM MT SR 

  ENV 434 Environmental Impact 
Assessment and Management 

3 I I T 
 

T I I I I I 

  ENV 437 Computer Application in 
Environmental Engineering 

3 T I U T T I 
  

I I 

  ENV 445 Wastewater Engineering and 
Design 

3 U T U U U I I I I I 

  ENV 444 Biological Unit Processes in 
Environmental Engineering 

3 U T U U U I I I I I 

  YYY xxx Engineering Elective 3 T 
       

I I 
      16 

          

Semester 2 ENV 402 Environmental Engineering 
Project 

3 
 

U U U U U I I I I 

  ENV xxx Environmental Engineering 
Elective I 

3 T T U I I I I I I I 

  ENV xxx Environmental Engineering 
Elective II 

3 T T U I I I I I I I 

 XXX xxx Free Elective II 3 I          
      12 

          

  Total 145                         
หมำยเหตุ:  
I (Introduction)  คือ ระดับการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานที่แสดงถึงความสามารถในการอธิบายหลักการทฤษฎี การแสดงออกและการท างานร่วมกับผูอ้ื่น   
T (Technology) คือ ระดบัการเรียนรู้ข้ันกลางที่แสดงถึงความสามารถในการอธิบายการเช่ือมโยงหลักการต่างๆกบัของเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
U (Utilization)  คือ ระดับการเรียนรู้ข้ันสูงที่แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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PLOs/SubPLO นิยำม ตัวย่อ  PLOs/SubPLO นิยำม ตัวย่อ 
PLO 1 Engineering Knowledge EK  PLO 3 Global Cooperation GC 
Sub PLO 1A Basic Knowledge BK  Sub PLO 3A Leadership & Fellowship LF 
Sub PLO 1B Basic Research  BR  Sub PLO 3B Communication CM 
Sub PLO 1C Engineering Technology ET  PLO 4 Moral principles  MP 
PLO 2 Professional Skill PR  Sub PLO 4A Morality MT 
Sub PLO 2A Engineering Skill ES  Sub PLO 4B Social responsibility SR 
Sub PLO 2B Problem Solving PS     
Sub PLO 2C Presentation PT     
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์สอน (ปี) 

ทรงเกียรติ 
ภัทรปัทมา
วงศ์ 

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

2548 
 

2550 
 
 

2553 

9 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงที่ 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชำเอก/แขนงวิชำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนำนำชำติ 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ปี) 
1 ธภัทร ศิลาเลิศรักษา ดร. วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย) 
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 

2540 
 

2545 
 

2554 

6 

2 พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล ผศ. ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 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 

3 ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ รศ. ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
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-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

4 เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 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 

5 ชัยวัฒน์ แววศักดิ์ ดร. วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
วศ.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย) 
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย) 

2539 
 

2546 
 

 
2553 

10 
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3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 ธภัทร ศิลาเลิศรักษา ดร. วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย) 
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 

2540 
 

2545 
 

2554 

6 

2 พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล ผศ. ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 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 

3 ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ รศ. ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
M.Eng. Environmental Engineering 
and Management (Asian Institute 
of Technology, Thailand) 
Ph.D. Urban Management (Kyoto 
University, Japan) 

2548 
 
 

2550 
 
 

2553 

9 

4 เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 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 

5 ชัยวัฒน์ แววศักดิ์ ดร. วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
วศ.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย) 
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
ประเทศไทย) 

2539 
 

2546 
 

 
2553 

10 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

6 ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล ผศ. ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
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 

7 จินต์ อโณทัย รศ. ดร. วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย) 
Ph.D. Environmental Engineering 
(Drexel University, USA) 

2528 
 

2532 
 

2539 

26 

8 สุรพงษ์ รัตนกุล ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
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 

9 ภาติญา เขมาชีวะกุล ผศ. ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย) 
M.Eng. Environmental Engineering 
and Management (Asian Institute 
of Technology, Thailand) 
Ph.D. Urban and Environmental 
Engineering (Kyoto University, 
Japan) 

2549 
 

2551 
 
 

2554 

10 

10 สาโรช บุญยกิจสมบัติ ผศ. ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย) 
Ph.D. Environmental Engineering 
(Vanderbilt University, USA) 

2533 
 

2536 
 

2544 

28 

11 นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ ผศ. ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 

2546 
 
 
 
 

9 



- 42 - 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย) 

2550 
 
 

2553 

12 ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน ดร. วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย) 
Ph.D. Energy Science and 
Technology (Kyoto University, 
Japan) 

2552 
 
 

2554 
 
 
 

2560 

4 

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

2555 
 
 

2557 
 
 

2561 

3 

 
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏิบัติกำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 นางสาวศุภกานต์ ครุธหอม นักวิทยาศาสตร์ วศ.บ. วิศวกรรมิสิ่งแวดล้อม  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมิสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

2 นายวสันต์  พรหมนอก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
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5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2564 
 
ตำรำงที่ 1: จ ำนวนนักศึกษำตำมแผน 
 

รำยละเอียด หน่วยนับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที ่1  คน 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 คน - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 คน - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 คน - - - 40 40 

รวม คน 40 80 120 160 160 
คาดวา่จะส าเร็จ

การศึกษา 
คน - - - 40 40 

 
ตำรำงที่ 2: จ ำนวนนักศึกษำระดับ ม.6  

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศกึษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 18 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 21 18 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 14 21 18 40 40 
ชั้นปีที่ 4 23 14 21 18 40 

รวม 76 93 119 138 160 
รวมนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2-4)  

 
ตำรำงที่ 3: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

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

อัตราส่วน 1:14.6 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 

 
 
  

นักศกึษำ จ ำนวนนักศกึษำจริงตลอดหลักสูตร (คน) 

 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม  
หลักสูตรปกติ  50 43 37 52 132 
หลักสูตรนานาชาติ  18 21 14 23 58 

*รวมจ านวนนักศึกษาที่ใช้คิดสัดส่วน [ชั้นปีที่ 2-4 (คน)] 190 
จ านวนอาจารย์ประจ า (คน) 13 

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

6.1.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรวัดและกำรประเมินผล 
 (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา 
 (2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง

ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 (3) ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 (4) ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ 

KMUTT-PSF (KMUTT-Professional Standard Framework-Learning and Teaching) ให้ได้ในระดับ Competent อย่างน้อยปี
ละ 1 ท่าน และรวมถึงการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome Based Education) 

6.1.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอ่ืนๆ 
 (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 (2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

6.2. แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 
แผนการจัดหาบุคลากการภาควิชาฯ ได้ด าเนินการขออัตราทดแทนส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่ก าลังเกษียณอายุ

ราชการก่อนล่วงหน้า 3 ปี โดยจัดให้บุคลากรสายวิชาการที่เข้ามาทดแทนน้ัน ได้เข้ามาเรียนรู้เน้ือหาวิชา ในวิชาที่บุคลากร
สายวิชาการที่ก าลังเกษียณอายุสอน และให้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน เป็นระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากการจัดเตรียมการเรียนการสอนในช่วงปีแรกแล้ว ทางภาควิชาฯ ได้จัดให้บุคลากรสายวิชาการที่เข้ามาทดแทน ได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนของรายวิชาของบุคลากรสายวิชาการที่ก าลังเกษียณอายุ โดยจะมีการตกลงในส่วนของเน้ือหา
ตามความเหมาะสมในช่วง 2 ปี ก่อนบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุ โดยทางภาควิชาฯ จะท าให้การเปลี่ยนผ่าน เพื่อคง
เน้ือหาของรายวิชา และแนวทางการประเมินผลให้ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนเดิมให้มากที่สุด นอกจากน้ีทางภาควิชาฯ 
จะจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ทางด้านที่บุคลากรสายวิชาการที่เข้ามาทดแทนถนัด และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับมหาวิทยาลัย 

ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาฯ ได้ด าเนินการจ้างบุคลากรสายสนับสนุน ส าหรับสนับสนุนงานสอนใน
ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม  โดยได้จ้างในรูปแบบลูกจ้างประจ า และจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ตลอดระยะเวลาการ
ท างานกับทางภาควิชาฯ หากผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าว มีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ ทางภาควิชาฯ จะ
ด าเนินการจ้างเป็นพนักงานของภาควิชาฯ ต่อไป 
 

6.3. แผนพัฒนำด้ำนกำรเพ่ิมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
ไม่มี เน่ืองจากบุคลากรสายวิชาการทุกคนได้ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต 
 
 

6.4. แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการขอต าแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น  โดยภาควิชาฯได้สนับสนุนในด้านต่าง ๆเพื่อให้
บุคลากรสายวิชาการสามารถมีผลงานน าไปใช้ในการขอปรับต าแหน่งทางวิชาการฯ ดังน้ี 

1. งบส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
2. สนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการท างานวิจัย เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีผลงานน าไปต่อยอดงานวิจัย 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองคค์วำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนุบรี 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

 

องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
- กลุ่มวิชำพื้นฐำน
ทำงคณิตศำสตร์ 

ทบทวนฟังก์ชันและสมบัติของฟังก์ชัน จ านวน e ฟังก์ชันลอการิทึม 
ฟังก์ชันผกผัน ลิมิตฟังก์ชัน การค านวณลิมิต ฟังก์ชันตรีต่อเน่ือง 
แนวคิดพื้นฐานของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต กฎลูกโซ่ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิสัย อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน การหาอนุพันธ์
โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง รูปแบบยังไม่ก าหนดและกฏโลปิตาล 
ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประเมินค่าเชิงเส้น ทฤษฎีบทค่าสูงสุด-ต่ าสุด  
ทฤษฎีบทของรอล และทฤษฎีบทค่ามัชฉิม ความเว้าและอนุพันธ์
อันดับสอง การใช้อนุพันธ์และลิมิตในการวาดภาพเส้นโค้ง การ
ประยุกต์ปัญหาสูงสุด-ต่ าสุด อัตราสัมพัทธ์ แนวคิดพื้นฐานของ
ปริพันธ์  ทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัส สมบัติของปฏิยานุพันธ์และ
ปริพันธ์จ ากัดเขต ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต การหาปริพันธ์โดยการแทน
ค่า การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การหาปริพันธ์โดยการใช้
เศษส่วนย่อย พื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่ระหว่างเส้น ปริพันธ์ไม่ตรง
แบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของ
สมการ อนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพันธ์
ย่อยอันดับสอง สุดขีดสัมพัทธ์ สูงสุดและต่ าสุด และจุดอานม้า 

MTH 101 
Mathematics I 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 
 

สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงส
เกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้นและระนาบในปริภูมิสามมิติ อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ ล าดับ อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ การทดสอบ
ด้วยการเปรียบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลับ และ
การทดสอบการลู่เข้าสัมบูรณ์ การกร ะจายทวินาม อนุกรมก าลัง 
สูตรของเทย์เลอร์ ฟังก์ชันเป็นคาบ อนุกรมฟูเรียร์ พิกัดเชิงขั้ว พื้นที่
ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์จ ากัดเขตบนระนาบและบริเวณทรงตัน 
ปริพันธ์สองชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สองชั้นในรูปแบบเชิงขั้ว การ
แปลงของตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดฉาก 
ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม 

MTH 102 
Mathematics II 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

ความคิดรวบยอดพื้นฐานของ ชนิด อันดับ และระดับขั้น สมการอับ
ดับหน่ึง ตัวแปรแยกกันได้ สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรงและไม่
แม่นตรง ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหน่ึง สมการเบอร์
นูลย์ สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น ค าตอบของสมการเชิงเส้นที่มี 

MTH201 
Mathematics III 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
 สัมประสิทธ์ิค่าคงที่และสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร การประยุกต์สมการ

อันดับหน่ึงและอันดับสอง การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยเบื้องต้น  ฟังก์ชันเวกเตอร์เส้นโค้ง  เส้นสัมผัส  ความเร็วและ
ความเร่ง     เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์     เกรเดียนต์ของสเกลาร์ฟิลด์   
ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ การหา
ปริพันธ์เวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์ตาม
ปริมาตร 

  

- วิชำพื้นฐำนทำง
ฟิสิกส์ 

วิชาน้ีส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึง
พื้นฐานทางกลศาสตร์ฟิสิกส์ ประกอบด้วย เวกเตอร์ ระบบอนุภาค 
โมเมนตัม การหมุน กลศาสตร์ของไหล การสั่น การเคลื่อนที่แบบ
คลื่น กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ 

PHY103 
General Physics 
for Engineering 
Student I 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

รายวิชาน้ีมุ่งเน้นเกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อส าหรับการ
ทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา PHY 103 เช่น การวัดอย่าง
ละเอียด  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  คลื่นยืนน่ิงในเส้น
เชือก  โมเมนต์ความเฉื่อย  ความร้อนจ าเพาะของของเหลว  การหา
อัตราเร็วของเสียงในอากาศโดยใช้ท่อเรโซแนนซ์  ความตึงผิวของ
ของเหลว  ความหนืดของของเหลว  การเคลื่อนที่แบบกลิ้งบนพื้น
เอียง  โมดูลัสของยัง 

PHY191 
General Physics 
Laboratory I 

1 หน่วยกิต / 
15 ชั่วโมง 

วิชาน้ีส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึง
พื้นฐานทางฟิสิกส์ ประกอบด้วย กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ
ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความเหน่ียวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ สมการของ
แมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การ
แทรกสอดทางแสง การเลี้ยวเบนทางแสง โฟตอนและคลื่นสสาร 
และอะตอม  

PHY104 
General Physics 
for Engineering 
Student II 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

รายวิชาน้ีมุ่งเน้นเกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อส าหรับการ
ทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา PHY 104 เช่น มัลติมิเตอร์ 
ออสซิลโลสโคป การเก็บประจุและคายประจุของตัวเก็บประจุ กฏ
การเหน่ียวน าของฟาราเดย์และหม้อแปลงไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของ
ประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า การแทรกสอดและเลี้ยวเบน
ของแสง วงจร RLC การเกิดปรากฏการเรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ โครงสร้างอะตอม (สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน) 
และการหาค่าคงที่ของแพลงค์ 

PHY192 
General Physics 
Laboratory II 

1 หน่วยกิต / 
15 ชั่วโมง 

- วิชำพื้นฐำนทำง
เคมี 

ปริมาณสารสัมพันธ์       พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและการจัดเรียง 
อีเล็กตรอนของอะตอม คุณสมบัติของตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุ
เรพรีเซนเตทีพ อโลหะ ธาตุทรานสิชั่น คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์เคมี 
ไฟฟ้าเคมี 

CHM103 
Fundamental 
Chemistry 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
 เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ส าหรับปฏิบัติการเคมีที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีต่าง ๆ

ที่ต้องเรียนในวิชา CHM 103 
CHM160 
Chemistry 
Laboratory 

1 หน่วยกิต / 
15 ชั่วโมง 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
การเขียนแบบ
วิศวกรรม  

อุปกรณ์ใช้งานเขียนแบบและการประยุกต์ใช้รูปทรงพื้นฐาน  การ
เขียนตัวอักษร การสเกตภาพ การบอกขนาดภาพ การใช้ข้อความ
ประกอบภาพและความคลาดเคลื่อนของระยะภาพฉายแบบออร์โท
กราฟฟิกของจุดเส้นระนาบและวัตถุภาพพิคทอเรีย ภาพไอโซเมตริก
ออบลิคและการสเกตภาพฉาย ภาพช่วย ภาพตัด การฝึกหัดในการ
เขียนแบบรายละเอียดและองค์ประกอบการเขียนแบบ การเขียน
แบบแสดงรายละเอียดของการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนแบบเบื้องต้น 

CVE111 
Engineering 
Drawing 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

สถิตยศาสตร์ การ
แปลงหน่วยทาง
วิศวกรรม 

ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุเกร็ง การ
สมดุลของวัตถุเกร็ง แรงลัพธ์ แรงกระจาย การวิเคราะห์แรงเบื้องต้น
ในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แรงในคานและสายเคเบิลแรงเสียด
ทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุลบทน า
รายวิชาพลศาสตร์วิศวกรรม 

CVE231 
Engineering 
Mechanics I 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

 โครงสร้างและรูปทรงผลึกของของแข็ง ต าหนิและความไม่สมบูรณ์
ของผลึก สมบัติทางกลและการทดสอบ ความเสียหายทางกลของ
วัสดุวิศวกรรม ดิสโลเคชันและกลไกการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุ
วิศวกรรม ความสัมพันธระหวางโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต 
และสมรรถนะของวัสดุวิศวกรรม แผนภูมิสมดุลเฟสและการตีความ 
ปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง การเปลี่ยนเฟสและกระบวนการทาง
ความร้อนของโลหะ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของวัสดุโลหะ
และอโลหะ กระบวนการผลิตโลหะผสม โลหะกลุ่มเหล็กและโลหะ
นอกกลุ่มเหล็ก โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของเซรามิก พอลิ
เมอร์ และวัสดุผสม สมบัติและการใช้งานของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ การกัดกร่อน
และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

ENV112 
Engineering 
Materials 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

การเขียนโปรแกรม
พื้นฐาน 

หลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม   ชนิดของข้อมูล 
ปฏิบัติการแบบมีเงื่อนไข ค าสั่งท างานแบบวนรอบ โปรแกรมย่อย
ฟังก์ชัน การรับข้อมูลและการส่งออก โดยใช้ตัวอย่างและแบบฝึกหัด
เขียนโปรแกรม การพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะกิจกรรมการ
แก้ปัญหา เทคนิคที่ใช้ในการผลิตโปรแกรมให้มีความถูกต้องและ
ทนทาน เช่น การแตกงานแบบบนลงล่าง การลงมือจ าลองการ
ท างาน และ การทดสอบการท างานตามสมมติฐาน เป็นต้น ทุก
สัปดาห์  มีปฏิบัติการที่ เ น้นการออกแบบสร้างและแก้ปัญหา
โปรแกรมที่น่าสนใจ 

CPE 100 
Computer 
Programming 
for Engineers 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
-สมดุลมวลสารและ
การถ่ายโอนมวลสาร 
-จลนพลศาสตร์ 
สมดุลเคมี 

การแนะน าความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ความหมายของตัวแปรหรือพารามิเตอร์ของคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การแนะน าถึงหลักการสมดุลมวล การเกิดขึ้นของสารมลพิษและการ
บ าบัดน ้าเสีย การลดปริมาณของเสีย การจัดการกากตะกอนบ าบัด 
การควบคุมมลพิษทางอากาศ การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการ
ลดปร ิมาณของเสียอันตราย ความร ู ้ เบ ื ้องต้ นเกี ่ยวกับปัญหา
สิ ่งแวดล้อมในปัจจุบ ัน กฎหมายและการควบคุม จร ิยธรรม
สิ่งแวดล้อม พื้นฐานของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ENV 210 
Fundamentals 
in 
Environmental 
Engineering 
 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

 หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี 
ปฏิกิริยา เคมีอุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส จลนพลศาสตร์
เคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของน้ าและน้ าเสีย การประยุกต์เคมีพื้นฐานส าหรับ เคมีน้ า เคมี
อากาศ เคมีของดิน และ เคมีนิวเคลียร์ 

ENV 211 
Environmental 
Chemistry 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

ชีววิทยาพื้นฐาน ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ หลักการ
ทางแบคทีเรียวิทยา การเจริญเติบโตการควบคุมจุลินทรีย์และเมตา
โบลิซึม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การย่อยสลาย
ทางชีวภาพของสารอินทรีย์และการท างานของเอนไซม์ที่เก่ียวข้อง
กับการท าเสถียรภาพสารอินทรีย์ มโนทัศน์เบื้องต้นของนิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียชีวภาพ
แบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การฆ่าเชื้อก่อโรคในกระบวนการ
บ าบัดน้ าเสียชีวภาพและการผลิตน้ าสะอาด 

ENV215  
Environmental 
Microbiology 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางแบคทีเรีย
วิทยาของน้ าและน้ าเสีย การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทั่วไป เช่น 
เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี การนับจ านวน 
และการวัดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์
ชี้แนะ เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ แบคเทอริโอเฟจ การเรียนรู้
และเสริมทักษะในการตรวจสอบและวิเคราะห์ดัชนีวัดส าคัญ ที่ใช้ใน
การควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียชีวภาพในระดับปฏิบัติการ 
การศึกษากระบวนการบ าบัดทางชีวภาพและการฆ่าเชื้อก่อโรคผ่าน
การทดลอง 

ENV216  
Environmental 
Microbiology 
Laboratory 

1 หน่วยกิต / 
15 ชั่วโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
ความดันชลศาสตร์  
การแปลงหน่วยทาง
วิศวกรรม 

ค าจ ากัดความและคุณสมบัติของของไหล การวัดความดันน้ า  
แรงดันสถิตย์บนแผ่นพื้นผิวเรียบและผิวโค้ง  แรงลอยตัว และ
เสถียรภาพของวัตถุลอย จลนศาสตร์ของของไหล สมการการไหล
ต่อเน่ือง สมการพลังงาน สมการเบอนูลลี่ และสมการโมเมนตั้ม 
ความต้านทานต่อการไหล การไหลในท่อปิด ระบบท่อ (network)  
การไหลในทางน้ าเปิด  การวัดอัตราการไหล  การวิเคราะห์มิติ และ
กฎความคล้ายคลึง  การไหลเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

CVE 282 
Hydraulic for 
Environmental 
Engineering 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

ปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานการทดลองเก่ียวกับ
คุณสมบัติของไหลสถิตชลศาสตร์ของของไหลหลักการพลังงานและ
สมการโมเมนตัมการสูญเสียพลังงานการไหลและการวัดอัตราไหลใน
ท่อปิดการไหลและการวัดอัตราไหลในรางเปิดไฮโดรลิก ซ์ จ๊ัม
เครื่องจักรกลชลศาสตร์ 

CVE 394 
Hydraulic 
Laboratory   
 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

ความรู้พื้นฐานด้านอุทกวิทยารวมถึงการเรียนด้านภูมิประเทศความ
ผันแปรของกระบวนการทางอุทกวิทยากระบวนการและเครื่องมือ
ส าหรับการวัดองค์ประกอบต่างๆเช่นฝนการระเหยการคายน้ าและ
น้ าท่าประมาณการเกิดความเสี่ยงภัยและความน่าจะเป็นของการ
เกิดซ้ าของเหตุการณ์ทางอุทกวิทยาและประเมินการเกิดฝนและ
น้ าท่าจากลุ่มน้ าการเดินทางของคลื่นน้ าท่วมและน้ าท่าผ่านล าน้ า
และอ่างเก็บน้ าประเมินสถานะและความรุนแรงของน้ าท่วมแปล
ความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลภาคสนามและกรณีศึกษา
ต่าง ๆที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการทางอุทกวิทยาและ
สังคมเพื่อใช้ในการประเมินการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศการอภิปราย
องค์ประกอบของวัฎจักรน้ ากระบวนการการเกิดน้ าท่าและรูปแบบ
การไหลบทบาทของการใช้พืชและกิจกรรมของมนุษย์ต่อวัฎจักรน้ า
รวมถึงประเด็นปัญหาด้านน้ า 

CVE 386  
Hydrosphere 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

การส ารวจเบื้องต้น  ความรู้ เบื้องต้นและมโนทัศน์การส ารวจทางวิศวกรรมการวัด
ระยะทางและทิศทาง งานระดับ เส้นชั้นความสูง ความคลาดเคลื่อน 
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และการปรับแก้ข้อมูล ฝึกทักษะ
การใช้กล้องวัดมุมและพัฒนาทักษะการใช้งานขั้นพื้นฐาน การวัดมุม
ดิ่งและมุมราบ การท าวงรอบ การวัดมุมอะซิมุท การวัดระนาบกลับ
ในระบบพิกัด การวัดระดับ การค านวณพื้นที่และปริมาตร ความรู้
เบื้องต้นและทักษะปฏิบัติการก าหนดพิกัดด้วย โกลบอลโพซิชั่นซิส
เต็ม 

ENV213  
Surveying for 
Environmental 
Engineering 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
- พารามิเตอร์
ทางด้านสิ่งแวดล้อม  
 

หลักการพื ้นฐานทางเคมีสิ ่งแวดล้อม  ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี 
ปฏิกิริยา เคมีอุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส จลนพลศาสตร์
เคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของน ้าและน ้าเสีย การประยุกต์เคมีพื้นฐานส าหรับ เคมีน ้า เคมี
อากาศ เคมีของดิน และ เคมีนิวเคลียร์ 

ENV 211 
Environmental 
Chemistry 

3 หน่วยกิต 
/45 ชั่วโมง 

 ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของน ้าและน ้าเสีย การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะ
วิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน ้าและน ้าเสียที ่น่าเชื ่อถือ การใช้
เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน ้า
และน ้าเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
ฯลฯ การแปรความหมายและการประยุกต์ข้อมูลเชิงปฏิบัติส าหรับวิ
ศกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการบ าบัดทางกายภาพและ
เคมีผ่านการทดลอง เช่น การปรับสภาพให้เป็นกลาง การสร้าง-รวม
ตะกอนด้วยสารเคมี การก าจัดความกระด้าง และการดูดซับด้วย
ถ่านกัมมันต ์

ENV 212 
Environmental 
Chemistry 
Laboratory 

1 หน่วยกิต 
/15 ชั่วโมง  
 

- หน่วยปฏิบัติการ
ส าหรับสิ่งแวดล้อม 

หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์และทางเคมีในการบ าบัดน้ าและน้ าเสียการกวนผสมการ
ตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การสร้างและ
รวมตะกอนการเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดติดผิว การ
ดึงน้ าออกจากสลัดจ์ 

ENV 341 Unit 
Operation in 
Environmental 
Engineering 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

- การควบคุมและ
ออกแบบระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสีย การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การ
บ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบส าหรับ
การบ าบัดน้ าเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัดและก าจัดสลัดจ์ 

ENV 445 
Wastewater 
Engineering and  
Design 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

- การควบคุมและ
ออกแบบระบบผลิต
และแจกจ่าย
น้ าประปา 
 

ความส าคัญของน ้า ธรรมชาติ และแหล่งน ้า วิกฤตการณ์น ้าที่เกี่ยวข้อง
กับส่ิงแวดล้อม การประเมินความต้องการน ้า ความจ าเป็น และการใช้
น ้าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การประมาณปริมาณน ้า
ดิบในแหล่งน ้าธรรมชาติ แม่น ้า ทะเลสาบ และน ้าบาดาล การประเมิน
คุณภาพของน ้าผิวดินและน ้าบาดาลและมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือก
แหล่งน ้าดิบเพื่อการผลิตน ้าประปา และมาตรฐานคุณภาพน ้าประปา 
ระบบการล าเลียงน ้าดิบและ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้า การ
ออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า และถังตกตะกอน ระบบการ
กรองและการออกแบบ ระบบการก าจัดความกระด้างของน ้าและการ
ออกแบบ ระบบการฆ่าเชื้อโรคและการออกแบบ ระบบการแจกจ่าย
น ้าประปาและการออกแบบ 

ENV 342 Water 
Supply 
Engineering 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
- การควบคุมและ
ออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะทาง
อากาศ 

ประเภทและแหล่งก าเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับ
คุณภาพอากาศทั่วไป การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
น าไปใช้ท านายการแพร่กระจายและการเคลื่อนย้ายของมลพิษใน
บรรยากาศ  การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก การใช้
แบบจ าลองการแพร่เพื่อท านายสภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษ
ในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย 
ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก  การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับ
ที่และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การ
ตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธี
วิเคราะห์  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ENV 381 Air 
Pollution 
Control 
Engineering 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

- การจัดการของเสีย
และของเสีย
อันตราย 
 

หลักการในการจัดการขยะมูลฝอย แหล่งก าเ นิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ
และการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 371 Solid 
Waste 
Management 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

 นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสีย
อันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภทและ
ลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัดและก าจัด 
การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

หน่วยกระบวนการ
ทางชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

หลักการของกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
หลักการของวิศวกรรมปฏิกรณ์ จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปฏิกรณ์ชีวเคมีอุดมคติ  
พารามิเตอร์ในการออกแบบและการด าเนินงานของระบบชีวภาพที่
จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตแบบแขวนลอยและแบบฟิล์มตรึง 

ENV444  
Biological Unit 
Processes in 
Environmental 
Engineering   

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

การควบคุมมลภาวะ
ทางเสียง 

หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือ และการวัดเสียงและการ
สั่นสะเทือนโดยการใช้เครื่องมือ แหล่งก าเนิดและผลกระทบของ
เสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การ
ตอบสนองทางร่างกายและจิตใจต่อเสียงและการสั่นสะเทือน 
กฎหมายและข้อก าหนด เทคนิคที่ ใช้ควบคุมเสีย งและการ
สั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุป้องกันเสียงสะท้อน 
และเครื่องก้ันเสียง 

ENV382 Noise 
and Vibration 
Control 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
การออกแบบระบบ
สุขาภิบาลในอาคาร 

หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อก าหนด การ
ออกแบบท่อรวบรวมน้ าฝน การระบายน้ ารอบอาคาร ระบบท่อ
ระบายน้ าเสียและน้ าโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบประปา
ระบบน้ าร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารมโนทัศน์ในการ
ออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิดเชิงบูรณาการ
ด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม, ลักษณะการใช้งาน และการประหยัด
พลังงาน 

ENV 343 
Building 
Sanitation 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

- การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and  
Management 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

- เครื่องมือส าหรับ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and  
Management 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

- การจัดการความ
ปลอดภัย  

นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสีย
อันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภทและ
ลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัดและก าจัด 
การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
- สาธารณสุข
พื้นฐาน 

ความส าคัญของน ้า ธรรมชาติ และแหล่งน ้า วิกฤตการณ์น ้าที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการน ้า ความจ าเป็น 
และการใช้น  ้าในบ้านเร ือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การ
ประมาณปริมาณน ้าดิบในแหล่งน ้าธรรมชาติ แม่น ้า ทะเลสาบ และ
น ้าบาดาล การประเมินคุณภาพของน ้าผิวดินและน ้าบาดาลและ
มาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน ้าดิบเพื่อการผลิตน ้าประปา 
และมาตรฐานคุณภาพน ้าประปา ระบบการล าเลียงน ้าดิบและ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้า การออกแบบตะแกรง ถังกวนเร็ว 
ถังกวนช้า และถังตกตะกอน ระบบการกรองและการออกแบบ 
ระบบการก าจัดความกระด้างของน ้าและการออกแบบ ระบบการฆ่า
เชื ้อโรคและการออกแบบ ระบบการแจกจ่ายน ้าประปาและการ
ออกแบบ 

ENV 342 Water 
Supply 
Engineering 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

- มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฎจักรชีวิต เทคโนโลยีสะอาด 
รอยเท้าคาร์บอน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 มโนทัศนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ
เชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ า เสียง 
การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพและการประเมิน
ความเสี่ยง คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชี วิต 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม การวางแผนการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการ
บรรเทา หลักการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

ENV 434 
Environmental 
Impact 
Assessment 
and  
Management 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง 

- กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 
- การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 
 

หลักการในการจัดการขยะมูลฝอย แหล่งก าเ นิด ชนิดและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน อัตราการผลิตขยะและการ
คาดการณ์ปริมาณของขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ขนส่งขยะมูลฝอย การน าขยะกลับมาใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอย เช่น การหมักท าปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ
และการเผา การก าจัดขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
การจัดการขยะมูลฝอยจากภัยพิบัติ 

ENV 371 Solid 
Waste 
Management 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  

 นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสีย
อันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา  ประเภทและ
ลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบ าบัดและก าจัด 
การปรับเสถียร การหล่อก้อน การก าจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

ENV 372 
Hazardous 
Waste 
Management 

3 หน่วยกิต / 
45 ชั่วโมง  



- 54 - 

 

2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนุบรี 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

 

 

 

 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์  
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ 
MTH 101 Mathematics I 
 

 
1. ดร.อนุวัฒน์  ตั้งธนวัฒน์สกุล 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 
M.Sc. Mathematics (Louisiana State University, USA) 
Ph.D. Mathematics (Louisiana State University, USA) 
ประสบการณ์การสอน  11 ปี 

2. รศ.ดร.ภวธน  เขมะวิชานุรัตน์ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (ม.ศิลปากร, ไทย) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (ม.ศิลปากร, ไทย) 
Ph.D. Mathematics and Statistics (Curtin University of 
Technoวlogy, AUS) 
ประสบการณ์การสอน   6  ป ี

 
MTH 102 Mathematics II 
 

1. รศ.ดร.ภวธน  เขมะวิชานุรัตน์ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (ม.ศิลปากร, ไทย) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (ม.ศิลปากร, ไทย) 
Ph.D. Mathematics and Statistics (Curtin University of 
Technology, AUS) 
ประสบการณ์การสอน   6  ป ี

2. Asst.Prof.Dr.SAEID  ZAHMATKESH KOMELEH 
B.Sc. Applied Mathematics (Payamnoor University, 
MYS) 
M.Sc. Pure Mathematics (Sahand University of 
Technology, Iran) 
Ph.D.  Mathematics (Universiti  Sains Malaysia, MYS) 
ประสบการณ์การสอน  5  ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
MTH 201 Mathematics III 1. Asst.Prof.Dr.SAEID  ZAHMATKESH KOMELEH 

B.Sc. Applied Mathematics (Payamnoor University, 
MYS) 
M.Sc. Pure Mathematics (Sahand University of 
Technology, Iran) 
Ph.D.  Mathematics (Universiti  Sains Malaysia, MYS) 
ประสบการณ์การสอน  5  ปี 

 
กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงฟิสิกส์ 
PHY 103 General Physics for Engineering 
Student I 
 

 
1. ดร.สุวัฒน์  ตั้งวันเจริญ 

วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.ขอนแก่น, ไทย) 
Ph.D. Physics (Michigan State University, USA) 
ประสบการณ์การสอน 6 ปี 

PHY 191 General Physics Laboratory I 1    ดร.สุวัฒน์  ตั้งวันเจริญ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.ขอนแก่น, ไทย) 
Ph.D. Physics (Michigan State University, USA) 
ประสบการณ์การสอน 6 ปี 

2. Dr. STANISLAS, PIERRE, MAXIMILIEN  GRARE 
B.Sc. Physics (University of Rouen, FRA) 
M.Sc. Physics (University of Rouen, FRA) 
Ph.D. Physics (Louisiana State University, FRA) 
ประสบการณ์การสอน 3 ปี 

PHY 104 General Physics for Engineering 
Student II 

1. ผศ.ดร.ธนา  สุทธิบัทม์พงศ์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.สงขลานครินทร์, ไทย) 
Ph.D.  Physics (University of Leeds, UK) 
ประสบการณ์การสอน  6 ปี 

2. ดร.ธนภัทร์  ดีสุวรรณ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.มหิดล, ไทย) 
M.Sc.  Physics (Imperial College London, UK) 
Ph.D.  Physics (Imperial College London, UK) 
ประสบการณ์การสอน 5 ปี 

3. ดร.สุวัฒน์  ตั้งวันเจริญ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.ขอนแก่น, ไทย) 
Ph.D. Physics (Michigan State University, USA) 
ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
PHY 192 General Physics Laboratory II 1. ผศ.ดร.ธนา  สุทธิบัทม์พงศ์ 

วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.สงขลานครินทร์, ไทย) 
Ph.D.  Physics (University of Leeds, UK) 
ประสบการณ์การสอน  6 ปี 

2. Dr. STANISLAS, PIERRE, MAXIMILIEN  GRARE 
B.Sc. Physics (University of Rouen, FRA) 
M.Sc. Physics (University of Rouen, FRA) 
Ph.D. Physics (Louisiana State University, FRA) 

     ประสบการณ์การสอน 3 ปี 

กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงเคมี 
CHM 103 Fundamental Chemistry 

 
1. ดร.กรกันยา  ประทุมยศ 

วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 
M.Sc. Chemistry (The Ohio State University, USA) 
Ph.D. Chemistry (The Ohio State University, USA) 
ประสบการณ์การสอน 5 ปี 

2. ดร.กิตติชัย  ไชยสีดา 
B.Sc. Chemistry (University of  Kansas, USA) 
M.Sc. Chemistry (University of Nebraska-Lincoln, USA) 
ปร.ด. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 
ประสบการณ์การสอน 4 ปี 

CHM 160 Chemistry Laboratory 1. ดร.ลีลา  รักษ์ทอง 
วท.บ. เคมี (ม.เกษตรศาสตร์, ไทย) 
Ph.D. วิทยาศาสตร์ชีวฟิสิกส์ (University of Michigan, USA) 
ประสบการณ์การสอน 5 ปี 

2. ดร.กิตติชัย  ไชยสีดา 
B.Sc. Chemistry (University of  Kansas, USA) 
M.Sc. Chemistry (University of Nebraska-Lincoln, USA) 
ปร.ด. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 
ประสบการณ์การสอน 4 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม  

กำรเขียนแบบวิศวกรรม  
CVE 111 Engineering Drawing 

 
1. Asst.Prof.Dr.GORAN  ARANGJELOVSKI 

B.Eng. Structural Engineering (Ss. Cyril and Methodius 
University, Republic of Macedonia) 
M.Eng. Earthquake  Engineering (Ss. Cyril and 
Methodius University, Republic of Macedonia) 
Ph.D. civil engineering (The University of Tokyo, 
Japan) 
ประสบการณ์การสอน  14 ปี 

สถิตยศาสตร์และการแปลงหน่วยทางวิศวกรรม 
CVE 231 Engineering Mechanics I 
 
 
 
 
ENV 112 Engineering Materials 

 
1. ดร.เอกชัย  อยู่ประเสริฐชัย 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ม.มหิดล, ไทย) 
M.Eng Structural Engineering (AIT, THA) 
Ph.D.  Structural Engineering (AIT, THA) 
ประสบการณ์การสอน 4 ปี 

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

การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน  
CPE 100 Computer Programming for 
Engineers 

 
1. ดร.คริษฐา  แจ้งสามสี 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (มจธ., ไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ., ไทย) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (มจธ., ไทย) 

สมดุลมวลสารและการถ่ายโอนมวลสาร 
จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี  
ENV 210 Fundamentals in Environmental 
Engineering 
 
 
 
 

 
 
1. ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ., ไทย) 
วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (มจธ., ไทย) 
Ph.D. Energy Science and Technology (Kyoto 
University, JPN) 
ประสบการณ์การสอน 4 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
 2. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ม.เกษตรศาสตร์, ไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (ม.เกษตรศาสตร์, ไทย) 
ปร.ด. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มจธ., ไทย)  

     ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
ENV 211 Environmental Chemistry 1.   ดร.กฤษณะ กอบวิทยา 

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

ชีววิทยำพื้นฐำน  
ENV 215 Environmental Microbiology 
 
 
 
 
ENV 216 Environmental Microbiology 
Laboratory 
 
 
 

 
1. ดร.สุรพงษ์ รัตนกุล 

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

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

ควำมดันชลศำสตร์และกำรแปลงหน่วยทำงวิศวกรรม 
CVE 282 Hydraulic for Environmental 
Engineering 
 
 
 
 
CVE 386 Hydrosphere 
 
 
 
CVE 394 Hydraulic Laboratory 
 
 
 

 
1.   ผศ. ดร.พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล 

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

1. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ., ไทย) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มจธ., ไทย) 
ประสบการณ์การสอน 7 ปี 

1. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ., ไทย) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มจธ., ไทย) 
ประสบการณ์การสอน 7 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
การส ารวจเบื้องต้น  
ENV 213 Surveying for Environmental 
Engineering 

 
1.   ดร.ธงชัย โพธ์ิทอง 

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

2. ผศ.ธีระ  ลาภิศชยางกูล 

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (มจธ., ไทย) 

วศ.ม. วิศวกรรมส ารวจ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 

ประสบการณ์การสอน  20 ปี 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม  
พำรำมิเตอร์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ENV 212 Environmental Chemistry 
Laboratory 

 
1. ดร.กฤษณะ กอบวิทยา 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์, ไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เกษตรศาสตร์, ไทย) 
Ph.D. Chemical Engineering (Saga University, JPN) 
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, THA)  
Ph.D. Urban Management (Kyoto University, JPN) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

กำรควบคุมและออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
ENV 445 Wastewater Engineering and 
Design 
 

 
1.   ผศ. ดร.พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 
M.Eng. Water Supply, Drainage, and Sewerage Eng. 
(AIT, THA) 
Ph.D. Hydro Env. System (Tohoku University, JPN) 
ประสบการณ์การสอน 14 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
การควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่าย
น ้าประปา  
ENV 442 Water Supply Engineering 
 
 
 
 
 

 
 

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

กำรควบคุมและออกแบบระบบ ควบคุมมลภำวะ
ทำงอำกำศ  
ENV 381 Air Pollution Control Engineering 

 
 

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

การจัดการของเสียและของเสียอันตราย และการ
ฟื้นฟูพื้นท่ีปนเปื้อน  
ENV 371 Solid Waste Management 
 
 
 
 
ENV 372 Hazardous Waste Management 

 
 

1.   ผศ. ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.เชียงใหม่,  ไทย) 
M.Eng. Env. Eng. and Management (AIT, THA) 
Ph.D. Urban and Env. Eng. (Kyoto University, JPN) 
ประสบการณ์การสอน 10 ปี 

1. ผศ. ดร.นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ., ไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ., ไทย) 
ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรบั วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

ENV 444 Biological Unit Processes in 
Environmental Engineering 

 
1.    ผศ. ดร.นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ., ไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ., ไทย) 
ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
การควบคุมมลภาวะทางเสียง  
ENV 382 Noise and Vibration Control 

 
1. ดร.เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 
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, THA)  
Ph.D. Hydro Env. System (Tohoku University, JPN) 
ประสบการณ์การสอน 14 ปี 

 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
ส ำหรับกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม  
ENV 434 Environmental Impact 
Assessment and Management 

 
 

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

 
กฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยสำธำรณสุขพื้นฐำน  
ENV 372 Hazardous Waste Management 

 
 
1.    ผศ. ดร.นงลักษณ์ บุญรัตนกจิ 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ., ไทย) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ., ไทย) 
ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
ENV 434 Environmental Impact 
Assessment and Management 

 
1.    ดร.สุรพงษ์ รัตนกุล 

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

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยรายการครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละปฏิบัติการพร้อม

รูปภาพประกอบดังแสดงในรายละเอียดด้านล่าง  
 

ปฏิบัติกำรน้ ำดีมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้   
อุปกรณ์วัดสีและความขุ่น 1 เครื่อง 
อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่างชนิดตั้งโต๊ะ 8 ชุด 
อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่างชนิดพกพา 5 ชุด 
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน 1 เครื่อง 
Luminometer for Measuring Toxicity 1 เครื่อง 
ตู้เก็บรักษาตัวอย่างน้ 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 

 
ปฏิบัติกำรน้ ำเสียมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่างชนิดตั้งโต๊ะ/ชนิดพกพา ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน้ าดี 
อุปกรณ์วัดการน าไฟฟ้า 4 เครื่อง 
อุปกรณ์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ า 5 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน้ าดี 
BOD Incubator 2 ตู้ 
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 2 เครื่อง 
ตู้อบความร้อน 5 ตู้ 
เตาเผาอุณหภูมิสูง 3 เตา 
Total Organic Carbon Analyzer 1 เครื่อง 
Shaker Water Bath 2 ชุด 
Kjeldahl Digestion Unit 2 ชุด 

ปฏิบัติกำรทำงชีววิทยำมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
ชุดท าน้ าบริสุทธ์ิ 1 ชุด 
กล้องจุลทรรศน์ 6 ชุด 
อุปกรณ์แสดงภาพบนจอโทรทัศน์ 1 ชุด 
Shaker Incubator 2 ตู้ 
ตู้อบเพาะเชื้อ 3 ตู้ 
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อุปกรณ์ส าหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ หลายชุด 
อุปกรณ์วิเคราะห์หา E.Coli หลายชุด 
เครื่องเขย่าสาร Vortex 6 ชุด 
เตาให้ความร้อนชนิดแผ่นเรียบ 10 ชุด  
เครื่องปั่นเหว่ียง 3 ชุด 
ปั๊มสูญญากาศ 8 ชุด 
ตู้เก็บสารเคมีและเชื้อแบบ 2 ประตู 3 ตู้ 
เครื่องชั่ง 1 ต าแหน่ง  3 เครื่อง 
เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง  3 เครื่อง 
เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง  5 เครื่อง 

 

ปฏิบัติกำรทำงอำกำศมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง 1 ชุด* 
อุปกรณ์วัดความชื้นอุณหภูมิ 3 ชุด*,** 
เครื่องวัดความเร็วลม 1 ชุด 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทน 1 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เครื่อง** 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 1 เครื่อง** 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  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/อุปกรณ์อยู่ที่ภาควิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
** เครื่องมือ/อุปกรณ์อยู่ที่กลุ่มคุณภาพอากาศในอาคารและการจัดการพลังงาน 
*** เครื่องมือ/อุปกรณ์อยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 
 
ปฏิบัติกำรขยะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
Bomb Calorimeter 1 เครื่อง 
Karl Fischer 1 เครื่อง 
เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของสารด้วยความร้อน 1 เครื่อง 
เตาเผา ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน้ าเสีย 
เครื่องวิเคราะห์หาก๊าซมีเทน(Gas Chromatography) ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน้ าดี 
เครื่องวิเคราะห์หาโลหะหนัก ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน้ าดี 
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน ใช้ร่วมกับปฏิบัติการน้ าดี 
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ตู้เก็บสารเคมีบรเิวณห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น า้ดีและน า้เสีย 
 

 

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ (Gas Chromatography/Mass Spectrophotometer) 
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เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Inductively Coupled Plasma)  

 

 
 

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน (Ion Chromatography) 
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เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคารบ์อนท้ังหมด (Total Organic Carbon) 

 

 
 

เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography) ส าหรับวิเคราะห์สารประกอบที่เป็นไอ 
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เครื่องปั่นเหว่ียงแยกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ 
 

 

บริเวณเตรียมสารเคมีและอุปกรณส์ าหรับเลี้ยงเชื้อ 
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ตู้ดูดควัน/ไอระเหย ขณะเตรียมสารเคมีส าหรับเลีย้งเชื้อ 

 

 
 

เครื่อง Freeze Dryer  
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เครื่อง Spectrophotometer 
 

 
 

บริเวณการจัดเก็บถังแก๊ส 
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บริเวณเก็บสารเคมีท่ีไม่ใช้แล้ว 

 

 
 

เครื่องแก้วส าหรับงานวิเคราะห์น า้ 
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ตู้ดูดควัน  
 

 
 

เครื่องมือส าหรับใช้วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrophotometer) 
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เครื่อง Bomb Calorimeter 
 

 
 

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันและน า้มัน 
 



- 73 - 

 

 
 

เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography) ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณกา๊ซ 
 

 
 

เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography) ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย ์
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เครื่อง Microwave Digester 
 

 

ตู้อบความร้อน 
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เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน า้หนักของสาร 
 

 
 

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน (Kjeldahl Digestion Unit) 
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แผนผังห้องปฏิบัติกำรและพื้นที่ควำมปลอดภัย 
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1.2. โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
แสดงรายละเอียดของโปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละปฏิบัติการ 

ตรวจสอบว่ามีรายวิชาใด ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือไม่ 
CVE282 MS-Excel 
ENV337 SPSS EXcel 
ENV343 MS-Excel, AutoCAD  
ENV451 MS-Excel 

  ENV402 MS-Excel, MIKE Hydro, MIKE11, MIKE SHE, MIKE Urban, PetraSIM 
 
2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นักศึกษาในหลักสูตรน้ี สามารถใช้บริการห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

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

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 6-7 อาคารเรียนรวม 5 ซ่ึงมีรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยดังต่อไปน้ี  
 

1. ห้องเรียน 76 ตร.ม. 
2. ห้องเรียน 76 ตร.ม. 
3. ห้องเรียน 108 ตร.ม. 
4. ห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 96 ตร.ม. 
5. ห้องปฏิบัติการเคมี 280 ตร.ม. 
6. ห้องปฏิบัติการส าหรับการวิเคราะห์ชั้นสูง 184 ตร.ม. 
7. ห้องปฏิบัติการส าหรับงานวิจัยและโครงการต่าง ๆ 654.8 ตร.ม. 

 
นอกจากน้ีภาควิขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ยังมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง โดย

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) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรีเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยใช้การประเมินตามปัจจัยคุณภาพของระบบ AUN-QA มี
สาระครอบคลุมทั้ง11 เกณฑ์ ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนถึงผู้เรียนส าเร็จการศึกษา ทางด้านผลการเรียนรู้หลักสูตร กลยุทธ์การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน คุณภาพและการพัฒนาบุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานการประกันคุณภาพ คุณภาพ
ผู้เรียน ผลผลิตและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งน้ีรายงานผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2563 แสดงไว้ในเอกสาร 
ภาคผนวก 4  โดยพบว่า เกณฑ์ ทั้ง 11 เกณฑ์ มีการประเมินในระดับ 3 และ 4 โดยที่ คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีเอกสาร/หลักฐาน 
แต่มีการด าเนินการไม่ครบถ้วน ต้องการการพัฒนา โดยให้มีการด าเนินการครบตามแผนที่วางไว้ และคะแนนระดับ 4 หมายถึง มี
เอกสาร/หลักฐาน มีการด าเนินการครบถ้วน มีคุณภาพในระดับที่คาดหวังตามมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือท่ีสภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
แสดงหลักฐานที่มรีายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 
 
ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ 
แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด 
 
ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) 
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แต่ละรายวิชาที่ใช้ในการเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 
 
ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอน (ไม่มี) 
 
ภำคผนวก 5 อ่ืน ๆ   เล่ม SAR ปีกำรศึกษำ 2563 
 


