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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ  วิทยำเขตหำดใหญ่ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม 
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ  สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ 2564 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
1. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภำษำไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ชื่อภำษำอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 

2. ช่ือปริญญำและสำขำวิชำ 
ชื่อเต็มภำษำไทย  : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (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 

 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เป็นหลักสูตรผลิตวิศวกรที่
มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ และคุณธรรมตำมเกณฑ์สมรรถนะ และมำตรฐำน
จรรยำบรรณวิชำชีพ และมีสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  ยึดประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  โดยจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงพัฒนำกำรนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้  เน้นกระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  และกระบวนกำรเรียนรู้
จำกกำรท ำงำนสหสำขำวิชำชีพ (work-based interprofessional learning) ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) สร้ำงเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
(continuous professional development) อีกทั้งผลิตวิศวกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกร กำรขยำยตัวของชุมชนเมือง รวมถึงกำรเจริญเติบโต
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม หำกไม่ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขโดยด่วนแล้วก็จะก่อให้เกิด
ปัญหำร้ำยแรงต่อกำรด ำรงชีพของประชำกรโลก ซึ่งปัญหำมลภำวะที่เกิดจำกกำรขำดกำรดูแล เอำใจ
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ใส่และก ำหนดมำตรกำรอย่ำงจริงจัง โดยตระหนักว่ำ “เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ทุกคน” 

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีลักษณะดังนี้ 

1. ประยุกต์ควำมรู้ในสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรบูรณำกำรศำสตร์ใน
กำรวิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ปัญหำ
สิ่งแวดล้อมได้ทั้งในท้องถิ่นภำคใต้ ภูมิภำคและสำกล 

2. มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำเชิงระบบ กำรตัดสินใจที่ถูกต้องและ กำรมี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

3. มีทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม มีทักษะควำมเป็นผู้น ำ สำมำรถประสำนงำน กำร
สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรวำงแผนทดลองเชิงระบบได้ 

4. มีจรรยำบรรณในกำรท ำงำน ตระหนักและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน กล้ำแสดงควำม
คิดเห็นพร้อมยอมรับควำมคิดเห็นต่ำงและมีควำมรับผิดชอบ 

 

5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1. ระบบ 
ระบบทวิภำค  โดย 1 ปีกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ และมี

ระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคฤดูร้อน  จ ำนวน 8 สัปดำห์  ในปีที่ 3 หรือตำมกำร

พิจำรณำของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
ไม่มี 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 3 

6. แผนกำรศึกษำ 
ปีท่ี 1 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศำสตร์พ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พ้ืนฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม    3((2)-2-5) 
200-116 พ้ืนฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
890-002 สำระที่ 6 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 

รวม 20((18)-4-38) 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1       3((3)-0-6) 
223-111 พ้ืนฐำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3((2)-3-4) 
223-112 เคมีส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3((2)-3-4) 
223-113 ชีววิทยำและจุลชีววิทยำส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    3((2)-3-4) 
223-114 วิศวกรรมชลศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 
001-102 สำระที่ 1 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
388-100 สำระที่ 1 สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์   1((1)-0-2) 
200-103 สำระที่ 4 ชีวิตยุคใหม่หัวใจสีเขียว 2((2)-0-4) 

รวม 20((17)-9-34) 
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ปีท่ี 2 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
221-252 อุทกวิทยำ 3((3)-0-6) 
237-111 วัสดุวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
223-221 ปฏิบัติกำรหน่วยส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 
223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรประปำและสุขำภิบำล 6((4)-4-10) 
223-001 สำระที่ 1 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
890-003 สำระที่ 6 ภำษำอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4 
xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 3((3)-0-6) 

รวม 20((18)-4-38) 
 

ภำคกำรศึกษำที่ 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
221-201 กลศำสตร์ของแข็ง 1 3((3)-0-6) 
221-253 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล 1((0)-3-0) 
223-211 กำรส ำรวจ 3((2)-3-4) 

223-231 
ทฤษฏีและปฏิบัติกำรหน่วยกระบวนกำรทำงชีวภำพส ำหรับ  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

4((3)-3-6) 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรบ ำบัดน้ ำเสียและกำรออกแบบ 6((4)-4-10) 
xxx-xxx สำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์และกีฬำ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วิชำเลือกในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 2((2)-0-4) 

   
รวม 20((15)-13-32) 

 
  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 5 

ปีท่ี 3 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
223-311 กำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
223-341 กำรจัดกำรมูลฝอย 3((2)-3-4) 
223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของเสียอันตรำยและกำรฟ้ืนฟู 5((3)-4-8) 
895-001 สำระที่ 2 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
001-103 สำระที่ 3 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สำระที่ 4 กลุ่มวิชำกำรรู้ดิจิทัล      2((2)-0-4)) 
xxx-xxx วิชำเลือกในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 2((2)-0-4) 

รวม 18((15)-7-32) 
 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
223-351 ชุดวิชำมลพิษทำงอำกำศและกำรควบคุม  6((4)-4-10) 
223-352 มลพิษทำงเสียง กำรสั่นสะเทือนและกำรควบคุม 3((3)-0-6) 
223-361 เครื่องมือส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมำตรฐำน 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม  
3((3)-0-6) 

223-xxx วิชำชีพเลือก 3((3)-0-6) 
950-102 สำระที่ 2 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx สำระที่ 5 กลุ่มวิชำกำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  2((2)-0-4) 

รวม 20((18)-4-38) 
 
ภำคกำรศึกษำที่ 3  

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
223-399 กำรฝึกงำน  ไม่น้อยกว่ำ  

320 ชั่วโมง 
 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

6 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ปีท่ี 4 

 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
223-461 วิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 3((3)-0-6) 
223-462 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3((3)-0-6) 
223-xxx วิชำชีพเลือก 3((3)-0-6) 
xxx-xxx สำระที่ 5 กลุ่มวิชำกำรคิดเชิงระบบ  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์และกีฬำ             1((1)-0-2) 
xxx-xxx วิชำเลือกในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
223-491 กำรศึกษำเพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงงำน                              1(0-3-0) 

หรือ   
223-493 กำรเตรียมควำมพร้อมสู่สหกิจศึกษำ 1(0-3-0) 

รวม 18((17)-3-34) 
 
 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 
ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกแผนทำงลือกที่ 1 (แผนโครงงำน) 

 

ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกแผนทำงลือกที่ 2 (แผนสหกิจ) 

 
  

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
223-492 โครงงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(0-9-0) 
223-xxx วิชำชีพเลือก 3(x-y-z) 

รวม   6(x-y-z) 

223-494 สหกิจศึกษำ 6(0-40-0) 
รวม   6(0-40-0) 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 7 

7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 

  ไม่มี 

8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 เริ่มใช้มำตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2549 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร  ในครำวประชุมครั้งที่ 17 

(8/2563) เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2563 
 ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 417(7/2563) 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 
 ได้รับกำรรับรองจำกสภำวิศวกร  ในครำวประชุมครั้งที่   เมื่อวันที่  
 เปิดสอนภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ -สกุล  ต ำแหน่งบริหำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยำนนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ พ.ศ.2560-2564 

 

10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 
ตำรำงแสดงรำยช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 

ล ำดับ ชื่อ -สกุล  ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 ผศ .ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน ์ ประธำน

หลักสูตร 
074-287- 013  
086-941-7245 

jareerat.s@psu.ac.th 

2 น.ส.สุพิศ นนทะสร เจ้ำหน้ำที่ 074-287-016 nsupit@eng.psu.ac.th 
 

 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

8 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

1. ต้องส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยในแผนกำรเรียนของวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ หรือเทียบเท่ำ 

2. ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และหรือเป็นไป
ตำมระเบียบข้อบังคับของกำรคัดเลือกของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  หรือ 

3. ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกภำยใต้ โครงกำรคัดเลือกพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 30  30 30 30 30 
ปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ปีที่ 3 - - 30 30 30 
ปีที่ 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

จ ำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะจบ  - - - 30 30 
 

 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 9 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม 
(Engineering 
Knowledge)  
สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ พื้นฐำนทำง
วิศวกรรม และควำมรู้ เฉพำะ
ทำงวิศวกรรม เพื่อกำรแกไ้ข
และหำค ำตอบ ของปัญหำทำง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน 

200-112 คณิตศำสตรส์ ำหรับ
วิศวกร 

คณิตศำสตร์ในงำนวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและกรำฟ ลิมิตและควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันและกำรประยุกต์ในงำนวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์ในงำนวิศวกรรม 

200-113 ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร ฟิสิกส์ในงำนวิศวกรรม หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและกำรเคลื่อนที่ งำนและโมเมนต์ 
อนุภำคและวัตถุเกร็ง พลังงำนและโมเมนตัม 

200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับ
งำนวิศวกรรม 

ไฟฟ้ำสถิต แม่เหล็กไฟฟ้ำ กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และก ำลังไฟฟ้ำ 
อุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำจริง
และก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลัง กำรคิดค่ำไฟฟ้ำแบบหนึ่งเฟส  
ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส หม้อแปลงไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและมอเตอร์ไฟฟ้ำ แนะน ำ
เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ 

200-116 พื้นฐำนกำรเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ ำหรับ
วิศวกร 

หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนร่วมกันของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักกำร
กระบวนกำรของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักกำรของภำษำช้ันสูง วิธีกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรม ชนิดข้อมูล
พื้นฐำนตัวแปรค่ำคงที่ตัวด ำเนินกำรและนิพจน์  ประโยคค ำสั่งและประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  กำรท ำงำน
ตำมล ำดับ กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและกำรท ำงำนแบบวนซ้ ำ กำรตรวจแก้จุดบกพร่อง กำรออกแบบและ
พัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรม กำรฝึกเขียนโปรแกรม 

223-114 วิศวกรรมชลศำสตร์
ส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สมบัติของไหล สถิตยศำสตร์ของไหล ควำมดันและแรงลอยตัว พลศำสตร์และจลนศำสตร์ของของไหล สมกำร
ต่อเนื่อง สมกำรพลังงำนและสมกำรเบอร์นูลล ีสมกำรโมเมนตัมและแรงพลวัตในของไหล ลักษณะของไหลสมมติ
และของไหลจริง กำรไหลเรียบและปั่นป่วน ควำมคล้ำยคลึงและกำรวิเครำะห์เชิงมิติ กำรไหลแบบไม่ยุบตัวในท่อ 
กำรไหลในรำงเปิด กำรไหลแบบไม่คงตัว กำรวัดอัตรำกำรไหล หลักกำรเบื้องต้นของเครื่องจักรกลของไหล   กำร
ประยุกต์วิชำกลศำสตร์ของไหลกับงำนทำงวิศวกรรมชลศำสตร์ กำรออกแบบระบบท่อ กำรไหลแบบไม่คงตัวใน



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

10 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ท่อ กำรกระแทกของน้ ำในท่อ กำรเลือกเครื่องสูบน้ ำและกังหัน กำรออกแบบทำงชลศำสตร์ของรำงน้ ำเปิด กำร
วิเครำะห์ด้วยแบบจ ำลองชลศำสตร์ 

223- 221 ปฏิบัติกำรหน่วย
ส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

พื้นฐำน และกำรประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติกำรส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทำงฟิสิกส์และทำงเคมีในกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย สมดุลมวลสำรและกำรถ่ำยโอนมวลสำร กำรปรับเสถียร กำรดักด้วย
ตะแกรง กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรลอยตะกอน กำรกรอง กำรแลกเปลี่ยนประจุ กำรดูดติด
ผิว กำรเติมอำกำศและกำรถ่ำยเทมวล 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำร
หน่วยกระบวนกำร
ทำงชีวภำพส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรท ำงำนพื้นฐำนของกระบวนกำรทำงชีวภำพในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  วิศวกรรมถังปฏิกิริยำ จลนพลศำสตร์
ของระบบทำงชีวเคมี แบบจ ำลองของถังปฏิกิริยำทำงชีวภำพ พำรำมิเตอร์ควบคุมส ำหรับระบบบ ำบัดทำง
ชีวภำพที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตแบบแขวนลอยและตรึงผิว กำรทดลองเกี่ยวกับแบบจ ำลองปฏิบัติกำรหน่วย และ
กระบวนกำรหน่วยในงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจ ำลองกำรตกตะกอน กำรกรอง กำรเติมอำกำศ กำรซึม
ผ่ำน กำรแลกเปลี่ยนประจุ ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรทดลองและกำรวิเครำะห์หำ
ค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ในกำรค ำนวณออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน 
ำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และก

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล

ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

223- 423 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 
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223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
(Problem Analysis) 
สำมำรถระบุ ตั้งสมกำร  วิจัย 
สืบค้น และวเิครำะห์ ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหำที่
มีนัยส ำคญั โดยใช้ หลักกำร
ทำง คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ และ 
วิทยำกำรทำงวิศวกรรมศำสตร ์

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223- 423 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
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บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223–467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

3 กำรออกแบบ /พัฒนำหำ
ค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development 
of Solutions) 
 สำมำรถพัฒนำหำค ำตอบของ
ปัญหำทำง วิศวกรรมที่
ซับซ้อน และออกแบบระบบ 
ช้ินงำน หรือกระบวนกำร ตำม

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

14 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม กับ
ข้อพิจำรณำทำงด้ำน
สำธำรณสุข ควำมปลอดภัย 
วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-341 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223–467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 15 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
สำมำรถด ำเนินกำรสืบค้นเพื่อ
หำค ำตอบของ ปัญหำทำง

โดยใช้วิศวกรรมที่ซับซ้อน 
ควำมรู้จำกงำนวิจัยและวิธีกำร
วิจัย รวมถึง กำรออกแบบกำร
ทดลอง กำรวิเครำะห์ และกำร
แปลควำมหมำยของข้อมูล กำร
สังเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้
ผลสรุปที่ เช่ือถือได ้

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล
ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล  กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

16 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์
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223–467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

223–491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอโครงงำน 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบ
กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223–492 โครงงำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงแบบจ ำลองระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำร กำรทดสอบ
และตรวจวัดประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วย
ข้อมูลตำมหลักสถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223–493 กำรเตรียมควำม
พร้อมสูส่หกิจศึกษำ 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรม
จริง กำรออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำในอุตสำหกรรมจริง กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อ
แก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บุคลิกภำพและกำรวำงตัวในสถำนท่ีท ำงำน 

223–494 สหกิจศึกษำ กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรมจรงิ กำรทดสอบและตรวจวดั
ประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วยข้อมูลตำมหลกั
สถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage) 
สำมำรถสรำ้ง เลือกใช้ เทคนิค
วิธี ทรัพยำกร และ ใช้เครื่องมือ

223-221 ปฏิบัติกำรหน่วย
ส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

พื้นฐำน และกำรประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติกำรส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทำงฟิสิกส์และทำงเคมีในกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย สมดุลมวลสำรและกำรถ่ำยโอนมวลสำร กำรปรับเสถียร กำรดักด้วย
ตะแกรง กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรลอยตะกอน กำรกรอง กำรแลกเปลี่ยนประจุ กำรดูดติด
ผิว กำรเติมอำกำศและกำรถ่ำยเทมวล 
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ทันสมัยทำงวิศวกรรมและ
สำรสนเทศ รวมถึง เทคโนโลยี

กำรพยำกรณ์ กำรท ำ
แบบจ ำลองของงำนทำง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้ำใจถึง
ข้อจ ำกัดของเครื่องมือต่ำงๆ 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำร
หน่วยกระบวนกำร
ทำงชีวภำพส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรท ำงำนพื้นฐำนของกระบวนกำรทำงชีวภำพในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  วิศวกรรมถังปฏิกิริยำ จลนพลศำสตร์
ของระบบทำงชีวเคมี แบบจ ำลองของถังปฏิกิริยำทำงชีวภำพ พำรำมิเตอร์ควบคุมส ำหรับระบบบ ำบัดทำง
ชีวภำพที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตแบบแขวนลอยและตรึงผิว กำรทดลองเกี่ยวกับแบบจ ำลองปฏิบัติกำรหน่วย และ
กระบวนกำรหน่วยในงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจ ำลองกำรตกตะกอน กำรกรอง กำรเติมอำกำศ กำรซึม
ผ่ำน กำรแลกเปลี่ยนประจุ ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรทดลองและกำรวิเครำะห์หำ
ค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ในกำรค ำนวณออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ

ข้องกฎหมำยที่เกี่ยว  
223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล

ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
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ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

223-361  เครื่องมือส ำหรับกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมำตรฐำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและเกณฑ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงำน กำรจัดระบบองค์กรและสถำบันที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงสร้ำงและบทบำทของหน่วยงำนนั้น ๆ กำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้เทคโนโลยีสะอำดในกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

223-422 เทคโนโลยีเมมเบรน
และกำรประยุกต์ใช้ 

หลักกำรของกระบวนกำรแยกด้วยเมมเบรน คุณลักษณะและกำรเตรียมเมมเบรน ชนิดของเมมเบรน สมบัติของ
เมมเบรน ระบบกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำและกำรผลิตน้ ำดื่ม กำรประยุกต์ใช้เมมเบรนในระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน
และอุตสำหกรรม ข้อดีและข้อจ ำกัด กำรกรองด้วยเมมเบรนแบบผสมผสำน กำรออกแบบและกำรควบคุม 

223-467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society)  
สำมำรถใช้เหตุและผลจำก
หลักกำรและควำมรู้ที่ ได้รับ 
มำประเมินประเด็นและ

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 

223-111 พื้นฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 
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 ผลกระทบต่ำงๆ ทำงสังคม ชี
วอนำมัย ควำมปลอดภัย 
กฎหมำย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับกำรปฏิบตัิวิชำชีพ
วิศวกรรม 

223-461  วิศวกรรมอนำมยั
สิ่งแวดล้อมและควำม
ปลอดภัย 

หลักกำรของวิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสภำพแวดล้อมในกำรประกอบอำชีพ มำตรฐำนและ
ข้อก ำหนดด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพอนำมัย กำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำง
วิศวกรรมในกำรป้องกันอนำมัยสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และกำรตอบสนองต่อสภำวะฉุกเฉินควำมส ำคัญของ
วิศวกรรมควำมปลอดภัย นโยบำยและระบบกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับควำม
ปลอดภัย อันตรำยและอุบัติเหตุในกำรท ำงำน ควำมถี่และควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ กำรออกแบบทำงวิศวกรรม
เพื่อควำมปลอดภัยในกำรป้องกันและลดมลพิษทำงด้ำนเสียง อำกำศ และของเสีย 

223-464  กฎหมำยสิ่งแวดล้อม พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับกำรปล่อยสำรมลพิษ แนวคิด
เกี่ยวกับมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ข้อก ำหนดส ำหรับกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

223-467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

223–491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอโครงงำน 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบ
กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223–493 กำรเตรียมควำม
พร้อมสูส่หกิจศึกษำ 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรม
จริง กำรออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำในอุตสำหกรรมจริง กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อ
แก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บุคลิกภำพและกำรวำงตัวในสถำนท่ีท ำงำน 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื 
(Environment and 
Sustainability) 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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 สำมำรถเข้ำใจผลกระทบของ
ค ำตอบของปัญหำงำนทำง
วิศวกรรมในบริบทของสังคม
และสิ่งแวดล้อม และสำมำรถ
แสดงควำมรู้และควำมจ ำเป็น
ของกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

223-111 พื้นฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
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ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223-462 กำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนักด้ำนองค์ประกอบต่ำง ๆ ของสิ่งแวดล้อม  เช่น ทรัพยำกร
กำยภำพ ทรัพยำกรนิเวศวิทยำ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภำพชีวิต อธิบำยและยกตัวอย่ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรแก้ไขผลกระทบ 
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ กำรเขียนรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำร
ประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ 

223-467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ 
(Ethics)  
สำมำรถใช้หลักกำรทำง
จรรยำบรรณและมสี ำนึก 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 

223-111 พื้นฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 
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 รับผิดชอบต่อมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติวิชำชีพวิศวกรรม 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ  
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล
ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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  223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223-361  เครื่องมือส ำหรับกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมำตรฐำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและเกณฑ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงำน กำรจัดระบบองค์กรและสถำบันที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงสร้ำงและบทบำทของหน่วยงำนนั้น ๆ กำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้เทคโนโลยีสะอำดในกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำน
เป็นทีม (Individual and 
Team work)  

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 
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 ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งในด้ำนกำร 
ท ำงำนเดี่ยว และกำรท ำงำน
ในฐำนะผู้ร่วมทมีหรือ ผู้น ำทีม
ที่มีควำมหลำกหลำยของสำขำ
วิชำชีพ 

223-111 พื้นฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 

223-112  เคมีส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะทำงเคมีและกำยภำพของน้ ำ น้ ำเสีย ขยะ อำกำศ และสำรพิษ พื้นฐำนเคมีอินทรีย์เบื้องต้น พำรำมิเตอร์
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้เครื่องมือในกำรเก็บตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ และกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงน้ ำ กำรแปลง
หน่วยทำงวิศวกรรม สมดุลเคมี 

223-113 ชีววิทยำและจุล
ชีววิทยำส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เซลล์และโครงสร้ำงของเซลล์ วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำและน้ ำเสีย กำรวิเครำะห์หำตัวแปรทำงชีววิทยำและจุล
ชีววิทยำ กำรฆ่ำเช้ือโรค กำรตรวจวัดจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้เป็นดัชนีช้ีวัดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ทำงชีววิทยำ กำรจ ำแนกจุลินทรีย์ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบต่ำง ๆ เช่น 
ระบบบ่อ ระบบตะกอนเร่งระบบหมักไร้อำกำศ เป็นต้น 

223-211 กำรส ำรวจ ลักษณะและหลักกำรเบื้องต้นของงำนส ำรวจ เครื่องมือส ำรวจทั่วไป กล้องระดับและกล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ 
ทฤษฎีกำรวัดและควำมคลำดเคลื่อนของกำรวัด กำรวัดระยะทำงด้วยโซ่และแถบวัดระยะ กำรวัดมุมรำบและมุม
ดิ่ง กำรวัดระยะทำงโดยใช้สเตเดียและซับเทนซ์บำร์ กำรท ำงำนวงรอบ กำรท ำงำนระดับ เส้นช้ันควำมสู ง กำร
รังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ กำรค ำนวณหำพื้นท่ีและปริมำตร  

223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล
ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 25 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-492 โครงงำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงแบบจ ำลองระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำร กำรทดสอบ
และตรวจวัดประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วย
ข้อมูลตำมหลักสถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223-494 สหกิจศึกษำ กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรมจรงิ กำรทดสอบและตรวจวดั
ประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วยข้อมูลตำมหลกั
สถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

10 กำรสื่อสำร 
(Communication) 
สำมำรถสื่อสำรงำนวิศวกรรม
ที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติ
วิชำชีพวิศวกรรมและสังคม
โดยรวมได้อย่ำง มี
ประสิทธิผล อำทิ สำมำรถอ่ำน

ะเขียนรำยงำน ทำงแล

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

26 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 วิศวกรรมและเตรียมเอกสำร
กำรออกแบบงำน วิศวกรรมได้
อย่ำงมีประสิทธิผล สำมำรถ
น ำเสนอ สำมำรถให้และรับ
ค ำแนะน ำงำนได้อย่ำงชัดเจน 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223-467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 27 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 223-492 โครงงำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงแบบจ ำลองระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำร กำรทดสอบ
และตรวจวัดประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วย
ข้อมูลตำมหลักสถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223-494 สหกิจศึกษำ กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรมจรงิ กำรทดสอบและตรวจวดั
ประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วยข้อมูลตำมหลกั
สถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำร
ลงทุน (Project 
Management and 
Finance)  
สำมำรถแสดงว่ำมคีวำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ หลักกำรทำง
วิศวกรรมและกำรบริหำรงำน 
และ สำมำรถประยุกต์ใช้
หลักกำรบริหำรในงำนของตน 
ในฐำนะผู้ร่วมทมีและผู้น ำทีม
เพื่อบริหำรจดักำร โครงกำร
วิศวกรรมที่มสีภำพแวดล้อม
กำรท ำงำน ควำมหลำกหลำย
สำขำวิชำชีพ 

223-311  กำรจัดกำรด้ำน
วิศวกรรม 

ระบบกำรบริหำรงำนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงำนวิศวกรรม กำรบริหำรมนุษย์สัมพันธ์ กำรเงินกำรบัญชี  กำรตลำด 
เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม กฎหมำย กำรบริหำรโครงกำร  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต  และสถิติวิศวกรรม 

223–467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

28 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ 
(Lifelong Learning)  
ตระหนักและเห็นควำมจ ำเป็น
ในกำรเตรยีมตัว เพื่อให้
สำมำรถกำรปฏบิัติงำนได้โดย
ล ำพังและ สำมำรถกำรเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 

223-111 พื้นฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 29 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง  
Washington Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223-467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

223–491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอโครงงำน 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบ
กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223–493 กำรเตรียมควำม
พร้อมสูส่หกิจศึกษำ 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรม
จริง กำรออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำในอุตสำหกรรมจริง กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อ
แก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บุคลิกภำพและกำรวำงตัวในสถำนท่ีท ำงำน 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

30 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

3.2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามข้อตกลง Sydney Accord 
ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes)  
ตำมข้อตกลง  

Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม 
(Engineering 
Knowledge)  

ำมรู้สำมำรถประยุกต์ใช้คว
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ พื้นฐำนทำง
วิศวกรรม และควำมรู้ เฉพำะ
ทำงวิศวกรรม เพื่อนิยำมและ
ใช้ขั้นตอน งำน กระบวนกำร 
ระบบงำน หรือวิธีกำรทำง
วิศวกรรม 

200-112 คณิตศำสตรส์ ำหรับ
วิศวกร 

คณิตศำสตร์ในงำนวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและกรำฟ ลิมิตและควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันและกำรประยุกต์ในงำนวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์ในงำนวิศวกรรม 

200-113 ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร ฟิสิกส์ในงำนวิศวกรรม หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและกำรเคลื่อนที่ งำนและโมเมนต์ 
อนุภำคและวัตถุเกร็ง พลังงำนและโมเมนตัม 

200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับ
งำนวิศวกรรม 

ไฟฟ้ำสถิต แม่เหล็กไฟฟ้ำ กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และก ำลังไฟฟ้ำ 
อุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำจริง
และก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลัง กำรคิดค่ำไฟฟ้ำแบบหนึ่งเฟส  
ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส หม้อแปลงไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและมอเตอร์ไฟฟ้ำ แนะน ำ
เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ 

200-116 พื้นฐำนกำรเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ ำหรับ
วิศวกร 

หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนร่วมกันของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักกำร
กระบวนกำรของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักกำรของภำษำช้ันสูง วิธีกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรม ชนิดข้อมูล
พื้นฐำนตัวแปรค่ำคงที่ตัวด ำเนินกำรและนิพจน์  ประโยคค ำสั่งและประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  กำรท ำงำน
ตำมล ำดับ กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและกำรท ำงำนแบบวนซ้ ำ กำรตรวจแก้จุดบกพร่อง กำรออกแบบและ
พัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรม กำรฝึกเขียนโปรแกรม 

223-114 วิศวกรรมชลศำสตร์
ส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สมบัติของไหล สถิตยศำสตร์ของไหล ควำมดันและแรงลอยตัว พลศำสตร์และจลนศำสตร์ของของไหล สมกำร
ต่อเนื่อง สมกำรพลังงำนและสมกำรเบอร์นูลล ีสมกำรโมเมนตัมและแรงพลวัตในของไหล ลักษณะของไหลสมมติ
และของไหลจริง กำรไหลเรียบและปั่นป่วน ควำมคล้ำยคลึงและกำรวิเครำะห์เชิงมิติ กำรไหลแบบไม่ยุบตัวในท่อ 
กำรไหลในรำงเปิด กำรไหลแบบไม่คงตัว กำรวัดอัตรำกำรไหล หลักกำรเบื้องต้นของเครื่องจักรกลของไหล   กำร
ประยุกต์วิชำกลศำสตร์ของไหลกับงำนทำงวิศวกรรมชลศำสตร์ กำรออกแบบระบบท่อ กำรไหลแบบไม่คงตัวใน
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ท่อ กำรกระแทกของน้ ำในท่อ กำรเลือกเครื่องสูบน้ ำและกังหัน กำรออกแบบทำงชลศำสตร์ของรำงน้ ำเปิด กำร
วิเครำะห์ด้วยแบบจ ำลองชลศำสตร์ 

223- 221 ปฏิบัติกำรหน่วย
ส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

พื้นฐำน และกำรประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติกำรส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทำงฟิสิกส์และทำงเคมีในกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย สมดุลมวลสำรและกำรถ่ำยโอนมวลสำร กำรปรับเสถียร กำรดักด้วย
ตะแกรง กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรลอยตะกอน กำรกรอง กำรแลกเปลี่ยนประจุ กำรดูดติด
ผิว กำรเติมอำกำศและกำรถ่ำยเทมวล 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำร
หน่วยกระบวนกำร
ทำงชีวภำพส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรท ำงำนพื้นฐำนของกระบวนกำรทำงชีวภำพในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  วิศวกรรมถังปฏิกิริยำ จลนพลศำสตร์
ของระบบทำงชีวเคมี แบบจ ำลองของถังปฏิกิริยำทำงชีวภำพ พำรำมิเตอร์ควบคุมส ำหรับระบบบ ำบัดทำง
ชีวภำพที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตแบบแขวนลอยและตรึงผิว กำรทดลองเกี่ยวกับแบบจ ำลองปฏิบัติกำรหน่วย และ
กระบวนกำรหน่วยในงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจ ำลองกำรตกตะกอน กำรกรอง กำรเติมอำกำศ กำรซึม
ผ่ำน กำรแลกเปลี่ยนประจุ ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรทดลองและกำรวิเครำะห์หำ
ค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ในกำรค ำนวณออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน 
ำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และก

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล

ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 33 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes)  

ตำมข้อตกลง  
Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
(Problem Analysis) 
สำมำรถระบุ ตั้งสมกำร วิจัย 
สืบค้น และวเิครำะห์ ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมทั่วไป เพื่อให้ได้
ข้อสรุปของปัญหำที่มี
นัยส ำคญั โดยใช้เครื่องมือ
วิเครำะห์ และอุปกรณ์ อย่ำง
เหมำะสมตำมสำขำควำม
ช ำนำญ 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน  ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes)  

ตำมข้อตกลง  
Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223–467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

3 กำรออกแบบ /พัฒนำหำ
ค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development 
of Solutions) 
 สำมำรถพัฒนำหำค ำตอบของ
ปัญหำทำงเทคโนโลยี
วิศวกรรมทั่วไป และมีส่วน
ช่วยออกแบบระบบ ช้ินงำน 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 35 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes)  

ตำมข้อตกลง  
Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

หรือกระบวนกำร ตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม กับ
ข้อพิจำรณำทำงด้ำน
สำธำรณสุข ควำมปลอดภัย 
วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223–467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 
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Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

4 กำรสืบค้น 
(Investigation) 
สำมำรถด ำเนินกำรสืบค้นเพื่อ
หำค ำตอบของ ปัญหำทำง
วิศวกรรมทั่วไป จำกกำรก ำหนด
ต ำแหน่ง กำรค้นหำและเลือกใช้
ข้อมูลจำกมำตรฐำนกำรปฏิบตัิ
วิชำชีพ ฐำนข้อมูลกำรสืบค้น
ทำงเอกสำร กำรออกแบบกำร
ทดสอบและทดลองเพื่อให้ได้ผล
สรุปที่ เช่ือถือได ้

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี  และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล
ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 
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223–467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

223–491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอโครงงำน 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบ
กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223–492 โครงงำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงแบบจ ำลองระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำร กำรทดสอบ
และตรวจวัดประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วย
ข้อมูลตำมหลักสถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223–493 กำรเตรียมควำม
พร้อมสูส่หกิจศึกษำ 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรม
จริง กำรออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำในอุตสำหกรรมจริง กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อ
แก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บุคลิกภำพและกำรวำงตัวในสถำนท่ีท ำงำน 

223–494 สหกิจศึกษำ กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรมจรงิ กำรทดสอบและตรวจวดั
ประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วยข้อมูลตำมหลกั
สถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage)  
สำมำรถเลือกใช้ เทคนิควิธี 
ทรัพยำกร และ ใช้เครื่องมือ

223- 221 ปฏิบัติกำรหน่วย
ส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

พื้นฐำน และกำรประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติกำรส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทำงฟิสิกส์และทำงเคมีในกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย สมดุลมวลสำรและกำรถ่ำยโอนมวลสำร กำรปรับเสถียร กำรดักด้วย
ตะแกรง กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรลอยตะกอน กำรกรอง กำรแลกเปลี่ยนประจุ กำรดูดติด
ผิว กำรเติมอำกำศและกำรถ่ำยเทมวล 
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ทันสมัยทำงวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สำรสนเทศ รวมถึง
กำรพยำกรณ์ กำรท ำ
แบบจ ำลองของงำนทำง
วิศวกรรมทั่วไป ที่เข้ำใจถึง
ข้อจ ำกัดของเครื่องมือต่ำงๆ 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำร
หน่วยกระบวนกำร
ทำงชีวภำพส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรท ำงำนพื้นฐำนของกระบวนกำรทำงชีวภำพในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  วิศวกรรมถังปฏิกิริยำ จลนพลศำสตร์
ของระบบทำงชีวเคมี แบบจ ำลองของถังปฏิกิริยำทำงชีวภำพ พำรำมิเตอร์ควบคุมส ำหรับระบบบ ำบัดทำง
ชีวภำพที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตแบบแขวนลอยและตรึงผิว กำรทดลองเกี่ยวกับแบบจ ำลองปฏิบัติกำรหน่วย และ
กระบวนกำรหน่วยในงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจ ำลองกำรตกตะกอน กำรกรอง กำรเติมอำกำศ กำรซึม
ผ่ำน กำรแลกเปลี่ยนประจุ ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรทดลองและกำรวิเครำะห์หำ
ค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ส ำหรับใช้ในกำรค ำนวณออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล
ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
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ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

223-361  เครื่องมือส ำหรับกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมำตรฐำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและเกณฑ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงำน กำรจัดระบบองค์กรและสถำบันที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงสร้ำงและบทบำทของหน่วยงำนนั้น ๆ กำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้เทคโนโลยีสะอำดในกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

223-422 เทคโนโลยีเมมเบรน
และกำรประยุกต์ใช้ 

หลักกำรของกระบวนกำรแยกด้วยเมมเบรน คุณลักษณะและกำรเตรียมเมมเบรน ชนิดของเมมเบรน สมบัติของ
เมมเบรน ระบบกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำและกำรผลิตน้ ำดื่ม กำรประยุกต์ใช้เมมเบรนในระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน
และอุตสำหกรรม ข้อดีและข้อจ ำกัด กำรกรองด้วยเมมเบรนแบบผสมผสำน กำรออกแบบและกำรควบคุม 

223-467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society) 
สำมำรถแสดงว่ำมคีวำมเข้ำใจ
ในประเด็นต่ำงๆ ทำงสังคม ชี
วอนำมัย ควำมปลอดภัย 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 

223-111 พื้นฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

40 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes)  

ตำมข้อตกลง  
Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 กฎหมำย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับกำรปฏิบตัิวิชำชีพ
ในระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม 

223-461  วิศวกรรมอนำมยั
สิ่งแวดล้อมและควำม
ปลอดภัย 

หลักกำรของวิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสภำพแวดล้อมในกำรประกอบอำชีพ มำตรฐำนและ
ข้อก ำหนดด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพอนำมัย กำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำง
วิศวกรรมในกำรป้องกันอนำมัยสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และกำรตอบสนองต่อสภำวะฉุกเฉินควำมส ำคัญของ
วิศวกรรมควำมปลอดภัย นโยบำยและระบบกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำม
ปลอดภัย อันตรำยและอุบัติเหตุในกำรท ำงำน ควำมถี่และควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ กำรออกแบบทำงวิศวกรรม
เพื่อควำมปลอดภัยในกำรป้องกันและลดมลพิษทำงด้ำนเสียง อำกำศ และของเสีย 

223-464  กฎหมำยสิ่งแวดล้อม พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับกำรปล่อยสำรมลพิษ แนวคิด
เกี่ยวกับมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ข้อก ำหนดส ำหรับกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

223-467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

223–491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอโครงงำน 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบ
กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223–493 กำรเตรียมควำม
พร้อมสูส่หกิจศึกษำ 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรม
จริง กำรออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำในอุตสำหกรรมจริง กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อ
แก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บุคลิกภำพและกำรวำงตัวในสถำนท่ีท ำงำน 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื 
(Environment and 
Sustainability) 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes)  

ตำมข้อตกลง  
Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 สำมำรถเข้ำใจผลกระทบของ
ค ำตอบของปัญหำงำนด้ำน
เทคโนโลยีวิศวกรรมในบริบท
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และสำมำรถแสดงควำมรู้และ
ควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืน 

223-111 พื้นฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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ตำมข้อตกลง  
Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223-462  กำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนักด้ำนองค์ประกอบต่ำง ๆ ของสิ่งแวดล้อม  เช่น ทรัพยำกร
กำยภำพ ทรัพยำกรนิเวศวิทยำ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภำพชีวิต อธิบำยและยกตัวอย่ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรแก้ไขผลกระทบ 
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ กำรเขียนรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำร
ประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ 

223-467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ 
(Ethics)  
มีควำมเข้ำใจและมสี ำนึก 
รับผิดชอบต่อมำตรฐำนกำร

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 

223-111 พืน้ฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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 ปฏิบัติวิชำชีพในระดับ
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล
ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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  223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223-361  เครื่องมือส ำหรับกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมำตรฐำน
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและเกณฑ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงำน กำรจัดระบบองค์กรและสถำบันที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงสร้ำงและบทบำทของหน่วยงำนนั้น ๆ กำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้เทคโนโลยีสะอำดในกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำน
เป็นทีม (Individual and 
Team work) 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 
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ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งในด้ำนกำร 
ท ำงำนเดี่ยว และกำรท ำงำน
ในฐำนะผู้ร่วมทมีหรือ ผู้น ำทีม
ที่มีควำมหลำกหลำยทำง
เทคนิค 

223-111 พื้นฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 

223-112  เคมีส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะทำงเคมีและกำยภำพของน้ ำ น้ ำเสีย ขยะ อำกำศ และสำรพิษ พื้นฐำนเคมีอินทรีย์เบื้องต้น พำรำมิเตอร์
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้เครื่องมือในกำรเก็บตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ และกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงน้ ำ กำรแปลง
หน่วยทำงวิศวกรรม สมดุลเคมี 

223-113 ชีววิทยำและจุล
ชีววิทยำส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เซลล์และโครงสร้ำงของเซลล์ วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำและน้ ำเสีย กำรวิเครำะห์หำตัวแปรทำงชีววิทยำและจุล
ชีววิทยำ กำรฆ่ำเช้ือโรค กำรตรวจวัดจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้เป็นดัชนีช้ีวัดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ทำงชีววิทยำ กำรจ ำแนกจุลินทรีย์ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบต่ำง ๆ เช่น 
ระบบบ่อ ระบบตะกอนเร่งระบบหมักไร้อำกำศ เป็นต้น 

223-211 กำรส ำรวจ ลักษณะและหลักกำรเบื้องต้นของงำนส ำรวจ เครื่องมือส ำรวจทั่วไป กล้องระดับและกล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ 
ทฤษฎีกำรวัดและควำมคลำดเคลื่อนของกำรวัด กำรวัดระยะทำงด้วยโซ่และแถบวัดระยะ กำรวัดมุมรำบและมุม
ดิ่ง กำรวัดระยะทำงโดยใช้สเตเดียและซับเทนซ์บำร์ กำรท ำงำนวงรอบ กำรท ำงำนระดับ เส้นช้ันควำมสูง กำร
รังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ กำรค ำนวณหำพื้นท่ีและปริมำตร  

223-341 กำรจัดกำรมลูฝอย ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำรจัดกำรและคัดแยกมูล
ฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมูล
ฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
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รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-492 โครงงำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงแบบจ ำลองระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำร กำรทดสอบ
และตรวจวัดประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วย
ข้อมูลตำมหลักสถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223-494 สหกิจศึกษำ กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรมจรงิ กำรทดสอบและตรวจวดั
ประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วยข้อมูลตำมหลกั
สถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

10 กำรสื่อสำร 
(Communication)  
สำมำรถสื่อสำรงำนวิศวกรรม
ทั่วไปกับกลุ่มผู้ปฏิบตัิวิชำชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้
อย่ำงมีประสิทธิผล อำทิ 
สำมำรถอ่ำนและเขียนรำยงำน
ทำงวิศวกรรมและเตรียม

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 
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เอกสำรกำรออกแบบงำน
วิศวกรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล สำมำรถน ำเสนอ 
สำมำรถให้และรับค ำแนะน ำ
งำนได้อย่ำงชัดเจน 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223–467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 
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223 -492 โครงงำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงแบบจ ำลองระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำร กำรทดสอบ
และตรวจวัดประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วย
ข้อมูลตำมหลักสถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223-494 สหกิจศึกษำ กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกัน เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรมจรงิ กำรทดสอบและตรวจวดั
ประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรวิเครำะห์ผลประสิทธิภำพและน ำเสนอด้วยข้อมูลตำมหลกั
สถิติ กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอประสิทธิภำพของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำร
ลงทุน (Project 
Management and 
Finance)  
สำมำรถแสดงว่ำมคีวำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ หลักกำรทำง
วิศวกรรมและกำรบริหำรงำน 
และ สำมำรถประยุกต์ใช้
หลักกำรบริหำรในงำนของตน 
ในฐำนะผู้ร่วมทมีและผู้น ำทีม
เพื่อบริหำรจดักำร โครงกำร
วิศวกรรมที่มสีภำพแวดล้อม
กำรท ำงำน ควำมหลำกหลำย
สำขำวิชำชีพ 

223-311  กำรจัดกำรด้ำน
วิศวกรรม 

ระบบกำรบริหำรงำนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงำนวิศวกรรม กำรบริหำรมนุษย์สัมพันธ์ กำรเงินกำรบัญชี  กำรตลำด 
เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม กฎหมำย กำรบริหำรโครงกำร  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต  และสถิติวิศวกรรม 
 

223–467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes)  

ตำมข้อตกลง  
Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ 
(Lifelong Learning) 
ตระหนักและเห็นควำมจ ำเป็น
ในกำรเตรยีมตัว เพื่อให้
สำมำรถกำรปฏบิัติงำนได้โดย
ล ำพังและ สำมำรถกำรเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร 
ปัญหำทำงวิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิค
กำรน ำเสนอ 

223-111 พื้นฐำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
จรรยำบรรณวิศวกรสิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดูงำนในโรงงำน 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
ประปำและสุขำภิบำล 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลติน้ ำประปำ กำรประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและ
น้ ำบำดำล มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำรเลือกกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กระบวนกำรและ
กำรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำม
กระด้ำง กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบ
ท่อประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภยั 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำร
บ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ 

ลักษณะและคุณสมบัติของน้ ำเสีย แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
กระบวนกำรผลิตและแหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบสูบน้ ำ 
หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน  
กำรควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำรบ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของ
เสียอันตรำยและกำร
ฟื้นฟ ู

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย กฎหมำยและข้อบังคับ
เกี่ยวกับของเสียอันตรำย นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของ
เสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes)  

ตำมข้อตกลง  
Sydney Accord 

รหัสวิชำ /รำยวิชำ  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำร
บ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน
ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำ
ของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และวิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสีย
อันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำง
อำกำศและกำร
ควบคุม 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ ผลกระทบต่อ
สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยำท่ีมีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและ
มลสำรที่เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำรออกแบบระบบระบำย
อำกำศ กำรเดินระบบและกำรซ่อมบ ำรุง 

223-467 กำรออกแบบทำง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
กำรท ำงำนข้ำมศำสตร์ กำรน ำเสนอผลงำนแบบมืออำชีพ 

223–491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอโครงงำน 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กำรออกแบบ
กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223–493 กำรเตรียมควำม
พร้อมสูส่หกิจศึกษำ 

กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบำยและกฏหมำยทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอุตสำหกรรม
จริง กำรออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำในอุตสำหกรรมจริง กำรเขียนรำยงำนและน ำเสนอข้อเสนอเพื่อ
แก้ปัญหำทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บุคลิกภำพและกำรวำงตัวในสถำนท่ีท ำงำน 
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4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

 
PLO1 ประยุกต์และบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในกำรออกแบบและ
ปรับปรุงระบบบ ำบัดมลพิษเพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในท้องถิ่น ภูมิภำคและสำกล 

1.1. สำมำรถอธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรออกแบบระบบบ ำบัดมลพิษทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และข้ันตอนกำรพัฒนำปรับปรุงระบบบ ำบัดได้ 

1.2. สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนของระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้ออกแบบและปรับปรุง
แก้ไข 

1.3. สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ำมำแก้ปัญหำทำงสิ่งแวดล้อมได้ 
 
PLO2 สำมำรถคิดวิเครำะห์ เพื่อตัดสินใจเลือกและพัฒนำระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในกำร
จัดกำรมลพิษที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและตำมขอบเขตของ
วิชำชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมระดับภำคีวิศวกร  

2.1. สำมำรถคิดวิเครำะห์ปัญหำมลพิษที่เกิดขึ้นเพ่ือเลือกระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่
เหมำะสมได ้

2.2. สำมำรถเลือกระบบทำงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมที่สุดส ำหรับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงถูกต้อง  

2.3. สำมำรถออกแบบและพัฒนำระบบบ ำบัดมลพิษทำงสิ่งแวดล้อมภำยใต้ข้อก ำหนดเฉพำะของ
พ้ืนที่ได้ถูกต้องตำมหลักวิชำชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมระดับภำคีวิศวกร 
 
PLO3 สำมำรถท ำงำนเป็นทีม ประสำนงำน และสื่อสำรกับเพื่อนร่วมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

3.1. แสดงพฤติกรรมที่เหมำะสมในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
3.2. แสดงควำมรับผิดชอบและรู้บทบำทของตนเองในกำรท ำงำนเป็นทีม 

 
PLO4 สำมำรถน ำเสนอองค์ควำมรู้และผลกำรศึกษำหรือออกแบบ ได้ตรงประเด็นทั้งภำษำไทย
และภำษำสำกล 

4.1 สำมำรถน ำเสนอองค์ควำมรู้และผลงำนแบบปำกเปล่ำให้เพ่ือนร่วมงำนเข้ำใจได้ 
4.2 สำมำรถเขียนสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำหรือกำรออกแบบได้  
4.3 สำมำรถสื่อสำรได้ดีทั้งภำษำไทยและภำษำสำกล 

 
PLO5 แสดงออกถึงกำรมีจรรยำบรรณในกำรท ำงำน ตระหนักและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และมีควำม
รับผิดชอบ 

5.1.แสดงพฤติกรรมในกำรตระหนักและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
5.2.แสดงพฤติกรรมในกำรท ำงำนที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
5.3.แสดงออกถึงควำมมุ่งมั่นในกำรรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 

1. ประธำนหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

นำงสำวจรีรตัน์  
สกุลรตัน ์

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2538 

25 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 

(Melbourne University, Australia) 
2543 

ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2554 

 

2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

นำงสำวจรีรตัน์  
สกุลรตัน ์

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2538 

25 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 

(Melbourne University, Australia) 
2543 

ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2554 

นำงสำววัสสำ  
คงนคร 

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2544 

10 

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2546 

D. Eng.  Science and Biological 
Process and Industrial: Chemical 

Engineering 
(University of Montpellier II, France) 

2551 

นำงสำวสุธำทิพย์  
สินยัง 

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 

2546 

4 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
2548 

ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 

2553 
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ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

นำยสรำวุธ    
จริตงำม 

รศ. 

 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

3425  

30 
M.Eng. Geotechnical Engineering 

(Nanyang Technological University, 
Singapore) 

2538 

ปร.ด. วิศวกรรมโยธำ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

6255  

นำงสำว
สุรำงคนำ 

ตรังคำนนท์ 
ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2538 

6 

บธ.ม. บริหำรธุรกิจ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2545 

M.Eng. Construction, Engineering and 
Infrastructure Management 

(Asian Institute of Technology) 
2551 

Ph.D. Construction, Engineering and 
Infrastructure Management 

(Asian Institute of Technology) 
2557 

 

 

3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

นำงสำวจรีรตัน์  
สกุลรตัน ์

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2538 

25 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 

(Melbourne University, Australia) 
2543 

ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2554 

นำงสำววัสสำ  
คงนคร 

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2544 

10 

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2546 

D. Eng.  Science and Biological 
Process and Industrial: Chemical 

Engineering 
(University of Montpellier II, France) 

2551 
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ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

นำงสำวสุธำทิพย์  
สินยัง 

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 

2546 

4 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
2548 

ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 

2553 

นำยสุเมธ  
ไชยประพัทธ ์

ศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(ม. เกษตรศำสตร์) 

2533 

19 
M.S. Environmental Engineering (Iowa 

State University, USA.) 
2540 

Ph.D. Biological and Agricultural 
Engineering 

(North Carolina State University, USA.) 
2545 

นำงสำวธนิยำ  
เกำศล 

รศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(ม. เกษตรศำสตร์) 

2537 

21 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เกษตรศำสตร์) 

2540 

D. Eng.  Science and Biological 
Process and Industrial: Chemical 

Engineering 
(University of Montpellier II, France) 

0255  

นำยจรงค์พันธ์  
มุสิกะวงศ ์

รศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 

2542 

14 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2544 

ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2550 

นำงสำวเชำวนำ  
ยี่รงค ์

อำจำรย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2544 

2 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
2547 

Ph.D. Civil Engineering and the 
Environment 

(University of Southampton, UK) 
2557 
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4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

นำงอมรรัตน์  หวลกะสิน นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำร 

วท.บ.ชีววิทยำ  
(มหำวิทยำลัยทักษิณ) 

วศ.ม.กำรจดักำรอุตสำหกรรม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

นำงสำวเพ็ญนภำ  ทองประไพ นักวิทยำศำสตร ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

นำยจรญู   คงสม ช่ำงเทคนิคช ำนำญงำนพิเศษ 

ปวช. ช่ำงก่อสร้ำง 
(วิทยำลยัเทคนคิพัทลุง) 

ปวส. ช่ำงก่อสรำ้ง 
(วิทยำลยัเทคนคิหำดใหญ่) 

บธ.บ. กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง 
(มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช) 

นำยชัชชน  ทองชูพชรพล วิศวกร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 

(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยมีหำนคร) 

นำยสิทธิพงษ์  สมด ำ ช่ำงเทคนิค 

ปวส. กำรก่อสร้ำง 
(วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง) 

ทล.บ. กำรจดักำรงำนก่อสร้ำง
(มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช) 

 

5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้นป ี จ ำนวนนักศึกษำจริง 

ชั้นปีที่ 1 

ชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 

ชั้นปีที่ 4 

31 

32 

34 

26 

รวมนักศึกษำ 4-ชัน้ปีท่ี 1  123 

อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 1 : 17.57 
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6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 

6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำพ้ืนฐำน 
กำรสร้ำงครูมืออำชีพ กำรสอนแบบ active learning  

2. มีโครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรสอนอำจำรย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนขั้นพ้ืนฐำน และขั้นสูง กำรผลิตสื่อกำรสอน รวมทั้งกำรวัดและกำร
ประเมินผล 

3. ให้ทุนสนับสนุนกำรไปเข้ำร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในต่ำงประเทศ 
4. มีโครงกำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก โดยกำรให้ทุนสนับสนุนเงินค่ำใช้จ่ำย

รำยเดือนส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่น ำเสนอผลงำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และท ำวิจัย 
 
 

การพัฒนาระดับคณะ 
1. สนับสนุนกำรเพิ่มพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลให้ทันสมัย 
2. ส่งเสริมกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ในสำขำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมกำรสอน

และกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง และให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศ หรือต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบกำรณ ์

3. สนับสนุนให้จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อส่งเสริมกำรมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
4. สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้

และคุณธรรม 
 

6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1. อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ำรับกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่  
2. อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรสมรรถนะกำรสอนของอำจำรย์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
การเตรียมการในระดับคณะ  

1. กำรแต่งตั้งอำจำรย์พ่ีเลี้ยงดูแลอำจำรย์ใหม่ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย 
2. กำรสัมมนำอำจำรย์ใหม่ 
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6.3. แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

 ปีกำรศึกษำ 

 2564 2565 2566 2567 2568 

จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 7 7 7 7 7 

จ ำนวนอำจำรย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญำเอก 7 7 7 7 7 

ร้อยละของอำจำรย์ที่มีคณุวุฒิระดบัปริญญำเอก 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

6.4. แผนพัฒนาด้านการปรับต าแหน่งทางวิชาการ 

 ปีกำรศึกษำ 

 2564 2565 2566 2567 2568 

ต ำแหน่งอำจำรย ์ 1 1 0 0 0 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 3 3 3 1 1 

รองศำสตรำจำรย ์ 2 2 1 3 3 

ศำสตรำจำรย ์ 1 1 3 3 3 

จ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด 7 7 7 7 7 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 
 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

1. องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
1.ฟิสิกส ์  ฟิสิกส์ในงำนวิศวกรรม หน่วยปริมำณทำง

ระบบแรงและกำรเคลื่อนที่ ฟิสิกส์และเวกเตอร์ 
งำนและโมเมนต์ อนุภำคและวัตถุเกร็ง พลังงำน
และโมเมนตัม 

200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร   
3((3)-0-6) 

2.8 หน่วยกิต/ 42 ชั่วโมง 
 

 ไฟฟ้ำสถิตย์ แม่เหล็กไฟฟ้ำ กำรวิเครำะห์
วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟำ้ 
และก ำลังไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น กฎของ
โอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ กำรวิเครำะห์
วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำจริงและ
ก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง กำร
ปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลัง กำรคิดค่ำไฟฟ้ำ
แบบหนึ่งเฟส ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส หม้อแปลง

200-115 พ้ืนฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม   
3((2)-2-5) 

2 หน่วยกิต/ 30 ชั่วโมง 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 59 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำและมอเตอร์ไฟฟ้ำ แนะน ำเครื่องมือวัดทำง
ไฟฟ้ำ 

2.เคมี 
 

 สำรเคมีในชีวิตประจ ำวันและควำมปลอดภัย 
สมบัติทำงกำยภำพของของแข็ง ของไหล และ
ก๊ำซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมำณสำร
สัมพันธ์ ปฎิกิริยำเคมีและสมดดุล กรด -บส  เ
ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี เทอร์โมไดนำมิกส์ 

200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  
2((2)-0-4) 

 

2 หน่วยกิต/ 30 ชั่วโมง 
 

3. แคลคูลัส 
 

 คณิตศำสตร์ในงำนวิศวกรรม อุปนัยเชิง
คณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและกรำฟ ลิมิตและควำม
ต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์ใน
งำนวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ ชันและกำร
ประยุกต์ในงำนวิศวกรรม  

200-112 คณิตศำสตร์พ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร  
3((3)-0-6) 

3 หน่วยกิต/ 45 ชั่วโมง 
 

2.องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
1. กำรเขียนแบบวิศวกรรม  ควำมส ำคัญของกำรเขียนแบบวิศวกรรม 

เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ กำรเขียนตัวเลขและ
ตัวอักษรชนิดของเส้นและมำตรฐำนส ำหรับงำน
เขียนแบบ เรขำคณิตประยุกต์ กำรเขียนภำพสำม
มิติ กำรเขียนภำพออบลิก กำรเขียนภำพไอโซ
เมตริก กำรเขียนภำพฉำยออโธกรำฟฟิก กำรส
เก็ตภำพ กำรเขียนภำพตัด กำรก ำหนดขนำดและ
รำยละเอียดอื่น  ๆ ในแบบงำนเขียนแบบ
วิศวกรรม 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน  
2((2)-0-4) 

2 หน่วยกิต/ 30 ชั่วโมง 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

60 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

2. สถิตยศำสตร์  แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก ำ ร พื้ น ฐ ำ น ข อ ง
สถิตยศำสตร์ ระบบแรงสองมิติและสำมมิติ กำร
รวมและกำรแยกแรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และ
ระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภำคและวัตถุเกร็ง 
แผนภำพวัตถุอิสระ กำรวิเครำะห์โครงข้อหมุน 
เฟรม แรงเสียดทำน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ 
โมเมนต์ควำมเฉื่อยของพื้นที่ วงกลมโมเมนต์
ควำมเฉื่อยของโมห์  

221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1    3((3)-0-6) 2.8 หน่วยกิต/ 39 ชั่วโมง 
 

3. กำรเขียนโปรแกรมพ้ืนฐำน  หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
กำรท ำงำนร่วมกันของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักกำรกระบวนกำรของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักกำรของภำษำช้ันสูง วิธีกำรออกแบบและ
พัฒนำโปรแกรม ชนิดข้อมูลพื้นฐำนตัวแปร
ค่ำคงที่ตัวด ำเนินกำรและนิพจน์  ประโยคค ำสั่ง
และประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  กำรท ำงำน
ตำมล ำดับ กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและกำร
ท ำงำนแบบวนซ้ ำ กำรตรวจแก้จุดบกพร่อง กำร
ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำ
ระดับสูงเพื่อประยุกต์ใ ช้กับปัญหำทำงด้ำน
วิศวกรรม กำรฝึกเขียนโปรแกรม 

200-116 พ้ืนฐำนกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร          3((2)-2-5) 
 

3 หน่วยกิต/ 60 ชั่วโมง 
 

4. สมดุลมวลสำรและกำรถ่ำยโอน
มวลสำร 

พื้ น ฐำน  และกำรประยุ กต์ ของหน่ วย
ปฏิบัติกำรส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทำง
ฟิสิกส์และทำงเคมีในกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

223-221 ปฏิบัติกำรหน่วยส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม                            3((3)-0-6) 
 

0.6 หน่วยกิต/ 9 ชั่วโมง 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 61 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย สมดุลมวลสำรและกำร
ถ่ำยโอนมวลสำร กำรปรับเสถียร กำรดักด้วย
ตะแกรง  กำรสร้ ำ งและรวมตะกอน กำร
ตกตะกอน กำรลอยตะกอน กำรกรอง กำร
แลกเปลี่ยนประจุ กำรดูดติดผิว กำรเติมอำกำศ
และกำรถ่ำยเทมวล 

5.จลนพลศำสตร์ หลักกำรท ำงำนพ้ืนฐำนของกระบวนกำรทำง
ชีวภำพในกำรบ ำบัดน้ ำ เสีย  วิศวกรรมถั ง
ปฏิกิริยำ จลนพลศำสตร์ของระบบทำงชีวเคมี 
แบบจ ำลองของถั งปฏิกิ ริยำทำงชีวภำพ 
พำรำมิเตอร์ควบคุมส ำหรับระบบบ ำบัดทำง
ชีวภำพที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตแบบแขวนลอย
และตรึงผิว กำรทดลองเกี่ยวกับแบบจ ำลอง
ปฏิบัติกำรหน่วย และกระบวนกำรหน่วยในงำน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจ ำลองกำรตกตะกอน 
กำรกรอง กำรเติมอำกำศ กำรซึมผ่ำน กำร
แลกเปลี่ยนประจุ ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรทดลองและกำรวิเครำะห์
หำค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ  ส ำหรับใช้ในกำรค ำนวณ
ออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำรหน่วย
กระบวนกำรทำงชีวภำพส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     4((3)-3-6) 

0.6 หน่วยกิต/ 9 ชั่วโมง 
 

6.สมดุลเคม ี ลักษณะทำงเคมีและกำยภำพของน้ ำ น้ ำเสีย 
ขยะ อำกำศ และสำรพิษ พื้นฐำนเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น พำรำมิเตอร์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้

223-112 เคมีส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      
3((2)-3-4) 

0.4 หน่วยกิต/ 6 ชั่วโมง 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

62 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เครื่องมือในกำรเก็บตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ และ
กำรเก็บรักษำตัวอย่ำงน้ ำ กำรแปลงหน่วยทำง
วิศวกรรม สมดุลเคมี 

7.ชีววิทยำพ้ืนฐำน เซลล์และโครงสร้ำงของเซลล์ วิธีกำรเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำและน้ ำเสีย กำรวิเครำะห์หำตัวแปร
ทำงชีววิทยำและจุลชีววิทยำ กำรฆ่ำเชื้อโรค กำร
ตรวจวัดจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้เป็นดัชนีช้ี
วัดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรย่อย
สลำยสำรอินทรีย์ทำงชีววิทยำ กำรจ ำแนก
จุลินทรีย์ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบต่ำง ๆ เช่น 
ระบบบ่อ ระบบตะกอนเร่งระบบหมักไร้อำกำศ 
เป็นต้น 

223-113 ชีววิทยำและจุลชีววิทยำส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3((2)-3-4) 

 

1.6 หน่วยกิต/ 24 ชั่วโมง 
 

8.ควำมดันชลศำสตร์ สมบัติของไหล สถิตยศำสตร์ของไหล ควำม
ดันและแรงลอยตัว พลศำสตร์และจลนศำสตร์
ของของไหล สมกำรต่อเนื่อง สมกำรพลังงำนและ
สมกำรเบอร์นูลลี สมกำรโมเมนตัมและแรงพลวัต
ในของไหล ลักษณะของไหลสมมติและของไหล
จริง กำรไหลเรียบและปั่นป่วน ควำมคล้ำยคลึง
และกำรวิเครำะห์เชิงมิติ กำรไหลแบบไม่ยุบตัวใน
ท่อ กำรไหลในรำงเปิด กำรไหลแบบไม่คงตวั กำร
วั ด อั ต ร ำก ำร ไหล  หลั กก ำ ร เ บื้ อ งต้ นของ
เครื่ อ งจั กรกลของไหล  กำรประยุ กต์ วิ ชำ
กลศำสตร์ของไหลกับงำนทำงวิศวกรรมชล

223-114 วิศวกรรมชลศำสตร์ส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3((3)-0-6) 

 

3 หน่วยกิต/ 45 ชั่วโมง 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 63 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ศำสตร์ กำรออกแบบระบบท่อ กำรไหลแบบไม่
คงตัวในท่อ กำรกระแทกของน้ ำในท่อ กำรเลือก
เครื่องสูบน้ ำและกังหัน กำรออกแบบทำงชล
ศำสตร์ของรำงน้ ำ เปิด  กำรวิ เครำะห์ด้ วย
แบบจ ำลองชลศำสตร์ 

9.กำรส ำรวจเบ้ืองต้น  ลักษณะและหลักกำรเบื้องต้นของงำนส ำรวจ 
เครื่องมือส ำรวจทั่วไป กล้องระดับและกล้อง
ส ำรวจธี โอโดไลท์  ทฤษฎีกำรวัดและควำม
คลำดเคลื่อนของกำรวัด กำรวัดระยะทำงด้วยโซ่
และแถบวัดระยะ กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง กำร
วัดระยะทำงโดยใช้สเตเดียและซับเทนซ์บำร์ กำร
ท ำงำนวงรอบ กำรท ำงำนระดับ เส้นช้ันควำมสูง 
กำร รั ง วั ด เพื่ อท ำ แผนที่ ภู มิ ป ระ เทศ  กำร
ค ำนวณหำพื้นท่ีและปริมำตร  

223-211 กำรส ำรวจ                  3((2)-3-4) 
 

2 หน่วยกิต/ 30 ชั่วโมง 
 

10.กำรแปลงหน่วยทำงวิศวกรรม  ฟิสิกส์ในงำนวิศวกรรม หน่วยปริมำณทำง
ฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและกำรเคลื่อนที่ 
งำนและโมเมนต์ อนุภำคและวัตถุเกร็ง พลังงำน
และโมเมนตัม 

200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  
3((3)-0-6) 

0.2 หน่วยกิต/ 3 ชั่วโมง 
 

 แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก ำ ร พ้ื น ฐ ำ น ข อ ง
สถิตยศำสตร์ ระบบแรงสองมิติและสำมมิติ กำร
รวมและกำรแยกแรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และ
ระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภำคและวัตถุเกร็ง 
แผนภำพวัตถุอิสระ กำรวิเครำะห์โครงข้อหมุน 

221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1    3((3)-0-6) 
 

0.2 หน่วยกิต/ 3 ชั่วโมง 
  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

64 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เฟรม แรงเสียดทำน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ 
โมเมนต์ควำมเฉื่อยของพื้นที่ วงกลมโมเมนต์
ควำมเฉื่อยของโมห์  

สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ 
ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำร
แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิศวกร
สิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดู
งำนในโรงงำน 

223-111 พ้ืนฐำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3((2)-3-4) 

0.2 หน่วยกิต/ 5 ชั่วโมง 

ลักษณะทำงเคมีและกำยภำพของน้ ำ น้ ำเสีย 
ขยะ อำกำศ และสำรพิษ พื้นฐำนเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น พำรำมิเตอร์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้
เครื่องมือในกำรเก็บตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ และ
กำรเก็บรักษำตัวอย่ำงน้ ำ กำรแปลงหน่วยทำง
วิศวกรรม สมดุลเคมี 

223-112 เคมีส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
3((2)-3-4) 

0.2 หน่วยกิต/ 5 ชั่วโมง 

3.องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
1.พำรำมิเตอร์ทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อม  

ลักษณะทำงเคมีและกำยภำพของน้ ำ น้ ำเสีย 
ขยะ อำกำศ และสำรพิษ พื้นฐำนเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น พำรำมิเตอร์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร
ใช้เครื่องมือในกำรเก็บตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ 
และกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงน้ ำ กำรแปลงหน่วย
ทำงวิศวกรรม สมดุลเคมี 

223-112 เคมีส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
3((2)-3-4) 

1.4 หน่วยกิต/ 21 ชั่วโมง 

เซลล์และโครงสร้ำงของเซลล์ วิธีกำรเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำและน้ ำเสีย กำรวิเครำะห์หำตัวแปร

223-113 ชีววิทยำและจุลชีววิทยำส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3((2)-3-4) 

0.4 หน่วยกิต/ 12 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 65 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ทำงชีววิทยำและจุลชีววิทยำ กำรฆ่ำเชื้อโรค กำร
ตรวจวัดจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเพ่ือใช้เป็นดัชนี
ชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำร
ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ทำงชีววิทยำ กำรจ ำแนก
จุลินทรีย์ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบต่ำง ๆ เช่น 
ระบบบ่อ ระบบตะกอนเร่งระบบหมักไร้อำกำศ 
เป็นต้น 

2.หน่วยปฏิบัติกำรส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

พื้ น ฐำน  และกำรประยุ กต์ ของหน่ วย
ปฏิบัติกำรส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทำง
ฟิสิกส์และทำงเคมีในกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ
และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย สมดุลมวลสำรและกำรถำ่ย
โอนมวลสำร กำรปรับเสถียร กำรดักด้วยตะแกรง 
กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำรตกตะกอน กำร
ลอยตะกอน กำรกรอง กำรแลกเปลี่ยนประจุ 
กำรดูดติดผิว กำรเติมอำกำศและกำรถ่ำยเทมวล 

223-221 ปฏิบัติกำรหน่วยส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม                 3((3)-0-6) 

 

2.4 หน่วยกิต/ 36 ชั่วโมง 

3.กำรควบคุมและออกแบบระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย 

ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง น้ ำ เ สี ย 
แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตร
และอุตสำหกรรม กระบวนกำรผลิตและ
แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม 
อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพน้ ำ
ทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำร
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบ
ระบบสูบน้ ำ หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำร

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรบ ำบัดน้ ำเสีย
และกำรออกแบบ        6((4)-4-10) 

 

4.6 หน่วยกิต/ 84 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

66 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี 
และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน กำรควบคุมระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำร
บ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

4.กำรควบคุมและออกแบบระบบ
ผลิตและแจกจ่ำยน้ ำประปำ 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบ
ผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกร
และปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ 
และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลิตน้ ำประปำ กำร
ประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและน้ ำบำดำล 
มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำร
เ ลื อ ก ก ร ะบ วน กำ รป รั บ ปรุ ง คุณภำพน้ ำ  
กระบวนกำรและกำรออกแบบระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำร
ตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำมกระด้ำง 
กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรค
ด้ วยคลอรี น  ระบบสูบน้ ำ และระบบจ่ ำ ย
น้ ำประปำ) หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร 
กฎหมำยและข้อก ำหนดที่ เกี่ยวข้องกับงำน
สุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบท่อประปำ
ในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและ
ระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกัน

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรประปำและ
สุขำภิบำล                6((4)-4-10) 

 

1.8 หน่วยกิต/ 27 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 67 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

อัคคีภัย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูล
ฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

5.กำรควบคุมและออกแบบระบบ
ควบคุมมลภำวะทำงอำกำศ 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ 
ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ 
ผลกระทบต่ อสุ ขอนำมั ยและสิ่ งแวดล้อม 
อุตุนิยมวิทยำที่มีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร 
หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและมลสำรที่
เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์
มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษ
ทำงอำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบ
ควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำร
ออกแบบระบบระบำยอำกำศ กำรเดินระบบและ
กำรซ่อมบ ำรุง 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำงอำกำศและกำร
ควบคุม                    6((4)-4-10) 

 

4.6 หน่วยกิต/ 84 ชั่วโมง 

6.กำรจัดกำรของเสียและของเสยี
อันตรำย 

ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูล
ฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำร
จัดกำรและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำร
เก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูล
ฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย ลักษณะทำง
ธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับมูลฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และ
กำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของ
กำรใช้ประโยชน์ของเสียองค์ประกอบของ

223-341 กำรจัดกำรมูลฝอย        3((2)-3-4) 
 

1.8 หน่วยกิต/ 27 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

68 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

โปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และ
วิ ธี ก ำ ร ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร ล ด ข อ ง เ สี ย ที่ 
ประสบควำมส ำเร็จ 

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์
ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย 
กฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับของเสียอันตรำย 
นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสีย
อันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของเสียอันตรำย 
ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย 
กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำง
ชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คง
สภำพ วิธีกำรบ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัด
บนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำร
ประเมินควำมเสี่ยง แผนฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อม
และกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำย
ข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำของเสีย
กลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำง
เศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่
ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำร
ลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของเสียอันตรำย
และกำรฟ้ืนฟู              5((3)-4-8) 

 

1.8 หน่วยกิต/ 57 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 69 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

7.หน่วยกระบวนกำรทำงชีวภำพ
ส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักกำรท ำงำนพ้ืนฐำนของกระบวนกำรทำง
ชีวภำพในกำรบ ำบัดน้ ำ เสีย  วิศวกรรมถั ง
ปฏิกิริยำ จลนพลศำสตร์ของระบบทำงชีวเคมี 
แบบจ ำ ลอ งของถั งปฏิ กิ ริ ย ำทำง ชี วภำพ 
พำรำมิเตอร์ควบคุมส ำหรับระบบบ ำบัดทำง
ชีวภำพที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตแบบแขวนลอย
และตรึงผิว กำรทดลองเกี่ยวกับแบบจ ำลอง
ปฏิบัติกำรหน่วย และกระบวนกำรหน่วยในงำน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจ ำลองกำรตกตะกอน 
กำรกรอง กำรเติมอำกำศ กำรซึมผ่ำน กำร
แลกเปลี่ยนประจุ ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรทดลองและกำรวิเครำะห์
หำค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ  ส ำหรับใช้ในกำรค ำนวณ
ออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำรหน่วย
กระบวนกำรทำงชีวภำพส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     4((3)-3-6) 

2.4 หน่วยกิต/ 36 ชั่วโมง 

8.กำรควบคุมมลภำวะทำงเสียง หลักกำรของคลื่นเสียง เครื่องมืออุปกรณ์ 
วิธีกำรตรวจวัด ผลกระทบของเสียงรบกวนต่อ
สุขภำพอนำมัยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมำย
และมำตรกำรเกี่ยวกับมลพิษทำงเสียง กำรใช้
วัสดุป้องกันและตัวก้ันเสียงรบกวน 

223-352 มลพิษทำงเสียง กำรสั่นสะเทือนและ
กำรควบคุม                3((3)-0-6) 

 

2.4 หน่วยกิต/ 36 ชั่วโมง 

9.กำรออกแบบระบบสุขำภบิำลใน
อำคำร 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบ
ผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกร
และปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ 
และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลิตน้ ำประปำ กำร

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรประปำและ
สุขำภิบำล                6((4)-4-10) 

 

1.8 หน่วยกิต/ 27 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

70 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและน้ ำบำดำล 
มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำร
เ ลื อ ก ก ร ะบ วน กำ รป รั บ ปรุ ง คุณภำพน้ ำ  
กระบวนกำรและกำรออกแบบระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำร
ตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำมกระด้ำง 
กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเชื้อโรคด้วย
คลอรีน ระบบสูบน้ ำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ) 
หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร กฎหมำยและ
ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำนสุขำภิบำลอำคำร  
กำรออกแบบระบบท่อประปำในอำคำร ท่อ
ระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและระบำยน้ ำ  
ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร 
โรคตึกเป็นพิษ 

10.กำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
เน้นหนักด้ำนองค์ประกอบต่ำง ๆ  ของสิ่งแวดล้อม 
เช่น ทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรนิเวศวิทยำ 
คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภำพ
ชีวิต อธิบำยและยกตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และ
องค์ประกอบสิ่ งแวดล้อม มำตรกำรแก้ ไข
ผลกระทบ มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ 

223-462 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3((3)-0-6) 

 

3 หน่วยกิต/ 45 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 71 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

กำรเขียนรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนและกำรประเมินผลกระทบ
ด้ำนสุขภำพ 

11.เคร่ืองมือส ำหรับกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม 

หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่ งแวดล้อม มำตรฐำนและเกณฑ์คุณภำพ
สิ่ งแวดล้อม ดัชนีคุณภำพสิ่ งแวดล้อม กำร
วิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
พลังงำน กำรจัดระบบองค์กรและสถำบันที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
โครงสร้ำงและบทบำทของหน่วยงำนนั้น  ๆ 
กำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน
และแก้ปัญหำทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อม กำรใช้
เทคโนโลยีสะอำดในกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

223-361 เคร่ืองมือส ำหรับกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและมำตรฐำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม                 3((3)-0-6) 

1.5 หน่วยกิต/ 22.5 ชั่วโมง 

12.กำรจัดกำรควำมปลอดภัย หลักกำรของวิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และสภำพแวดล้อมในกำรประกอบอำชีพ 
มำตรฐำนและข้อก ำหนดด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพอนำมัย กำร
ประยุกต์ใช้หลักกำรทำงวิศวกรรมในกำรป้องกัน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และกำร
ตอบสนองต่อสภำวะฉุกเฉินควำมส ำคัญของ
วิศวกรรมควำมปลอดภัย นโยบำยและระบบกำร
จัดกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย กฎหมำยที่

223-461 วิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย             3((3)-0-6) 

 

1.5 หน่วยกิต/ 22.5 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

72 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย อันตรำยและ
อุบัติเหตุในกำรท ำงำน ควำมถี่และควำมรุนแรง
ของอุบัติเหตุ กำรออกแบบทำงวิศวกรรมเพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรป้องกันและลดมลพิษ
ทำงด้ำนเสียง อำกำศ และของเสีย 

13.สำธำรณสุขพ้ืนฐำน หลักกำรของวิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และสภำพแวดล้อมในกำรประกอบอำชีพ 
มำตรฐำนและข้อก ำหนดด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพอนำมัย กำร
ประยุกต์ใช้หลักกำรทำงวิศวกรรมในกำรป้องกัน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และกำร
ตอบสนองต่อสภำวะฉุกเฉินควำมส ำคัญของ
วิศวกรรมควำมปลอดภัย นโยบำยและระบบกำร
จัดกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย อันตรำยและ
อุบัติเหตุในกำรท ำงำน ควำมถี่และควำมรุนแรง
ของอุบัติเหตุ กำรออกแบบทำงวิศวกรรมเพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรป้องกันและลดมลพิษ
ทำงด้ำนเสียง อำกำศ และของเสีย 

223-461 วิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย             3((3)-0-6) 

1.5 หน่วยกิต/ 22.5 ชั่วโมง 

14.มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่ งแวดล้อม มำตรฐำนและเกณฑ์คุณภำพ
สิ่ งแวดล้อม ดัชนีคุณภำพสิ่ งแวดล้อม กำร
วิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

223-361 เคร่ืองมือส ำหรับกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและมำตรฐำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม                 3((3)-0-6) 

 

1.5 หน่วยกิต/ 22.5 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 73 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

พลังงำน กำรจัดระบบองค์กรและสถำบันที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
โครงสร้ำงและบทบำทของหน่วยงำนนั้น  ๆ 
กำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน
และแก้ปัญหำทำงด้ำนสิ่ งแวดล้อม กำรใช้
เทคโนโลยีสะอำดในกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

15.กฏหมำยสิ่งแวดล้อม สถำนกำรณ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ 
ควำมส ำคัญของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อกำร
แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิศวกร
สิ่งแวดล้อม กฏหมำยสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำดู
งำนในโรงงำน 

223-111 พ้ืนฐำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3((2)-3-4) 

0.4 หน่วยกิต/ 6 ชั่วโมง 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบ
ผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกร
และปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ 
และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลิตน้ ำประปำ กำร
ประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและน้ ำบำดำล 
มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำร
เ ลื อ ก ก ร ะบ วน กำ รป รั บ ปรุ ง คุณภำพน้ ำ  
กระบวนกำรและกำรออกแบบระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำร
ตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำมกระด้ำง 
กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรค

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรประปำและ
สุขำภิบำล                 6((4)-4-10) 

0.4 หน่วยกิต/ 6 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

74 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ด้ วยคลอรี น  ระบบสูบน้ ำ และระบบจ่ ำ ย
น้ ำประปำ) หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร 
กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับงำน
สุขำภิบำลอำคำร   กำรออกแบบระบบท่อ
ประปำในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อ
รวบรวมและระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และ
กำรจัดกำรมูลฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง น้ ำ เ สี ย 
แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตร
และอุตสำหกรรม กระบวนกำรผลิตและ
แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม 
อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพน้ ำ
ทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำร
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบ
ระบบสูบน้ ำ หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำร
ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี 
และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน กำรควบคุมระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำร
บ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรบ ำบัดน้ ำเสีย
และกำรออกแบบ        6((4)-4-10) 

 

0.4 หน่วยกิต/ 6 ชั่วโมง 

ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูล
ฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำร

223-341 กำรจัดกำรมูลฝอย        3((2)-3-4) 
 

0.2 หน่วยกิต/ 3 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 75 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

จัดกำรและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำร
เก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูล
ฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย ลักษณะทำง
ธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับมูลฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และ
กำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของ
กำรใช้ประโยชน์ของเสียองค์ประกอบของ
โปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และ
วิ ธี ก ำ ร ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร ล ด ข อ ง เ สี ย ที่ 
ประสบควำมส ำเร็จ 

ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์
ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย 
กฎหมำยและข้อบั งคับ เกี่ ยวกับของเสี ย
อั นตรำย  น โยบำยของรั ฐ  ประ เภทและ
คุณลักษณะของเสียอันตรำย กำรจัดกำรและคัด
แยกของเสียอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บ
รวบรวมของเสียอันตรำย กำรขนถ่ำยและขนส่ง
ของเสียอันตรำย วิธีกำรบ ำบัดทำงกำยภำพและ
เคมี วิธีกำรบ ำบัดทำงชีวภำพ กระบวนกำรปรับ
เสถียรและกำรท ำให้คงสภำพ วิธีกำรบ ำบัดโดย
ใช้ควำมร้อน กำรก ำจัดบนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู 
ควำมเป็นพิษและกำรประเมินควำมเสี่ยง แผน

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของเสียอันตรำย
และกำรฟ้ืนฟู              5((3)-4-8) 

0.4 หน่วยกิต/ 6 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

76 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อมและกำรป้องกัน และ
กำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสีย
อันตรำย กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และกำรรี
ไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรใช้
ประโยชน์ของเสีย องค์ประกอบของโปรแกรมลด
ของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ  และ
วิธีกำรด ำเนินโครงกำรลดของเสียอันตรำยที่
ประสบควำมส ำเร็จ 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ 
ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ 
ผลกระทบต่ อสุ ขอนำมั ยและสิ่ งแวดล้อม 
อุตุนิยมวิทยำที่มีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร 
หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและมลสำรที่
เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์
มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษ
ทำงอำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบ
ควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำร
ออกแบบระบบระบำยอำกำศ กำรเดินระบบและ
กำรซ่อมบ ำรุง 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำงอำกำศและกำร
ควบคุม                   6((4)-4-10) 

0.4 หน่วยกิต/ 6 ชั่วโมง 

หลักกำรของคลื่นเสียง เครื่องมืออุปกรณ์ 
วิธีกำรตรวจวัด ผลกระทบของเสียงรบกวนต่อ
สุขภำพอนำมัยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมำย

223-352 มลพิษทำงเสียง กำรสั่นสะเทือนและ
กำรควบคุม                3((3)-0-6) 

 

0.2 หน่วยกิต/ 3 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 77 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

และมำตรกำรเกี่ยวกับมลพิษทำงเสียง กำรใช้
วัสดุป้องกันและตัวก้ันเสียงรบกวน 

16.กำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือน ค ำจ ำกัดควำมของเสียอันตรำย สถำนกำรณ์
ปัจจุบันและผลกระทบจำกของเสียอันตรำย 
กฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับของเสียอันตรำย 
นโยบำยของรัฐ ประเภทและคุณลักษณะของเสีย
อันตรำย กำรจัดกำรและคัดแยกของเสียอันตรำย 
ณ แหล่งก ำเนิด กำรเก็บรวบรวมของเสียอันตรำย 
กำรขนถ่ำยและขนส่งของเสียอันตรำย วิธีกำร
บ ำบัดทำงกำยภำพและเคมี วิธีกำรบ ำบัดทำง
ชีวภำพ กระบวนกำรปรับเสถียรและกำรท ำให้คง
สภำพ วิธีกำรบ ำบัดโดยใช้ควำมร้อน กำรก ำจัด
บนดิน กระบวนกำรฟื้นฟู ควำมเป็นพิษและกำร
ประเมินควำมเสี่ยง แผนฉุกเฉิน กำรเตรียมพร้อม
และกำรป้องกัน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำย
ข้ำมแดนของของเสียอันตรำย กำรน ำของเสีย
กลับมำใช้ใหม่และกำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำง
เศรษฐศำสตร์ของกำรใช้ประโยชน์ของเสีย 
องค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียอันตรำยที่
ประสบควำมส ำเร็จ และวิธีกำรด ำเนินโครงกำร
ลดของเสียอันตรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ 

 
 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของเสียอันตรำย
และกำรฟ้ืนฟู              5((3)-4-8) 

1.8 หน่วยกิต/ 42 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

78 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

4.ปฏิบัติกำร 
4.1 ปฏิบัติกำรวิเครำะห์น้ ำ น้ ำเสีย 
อำกำศ และมูลฝอย 

ลักษณะทำงเคมีและกำยภำพของน้ ำ น้ ำเสีย 
ขยะ อำกำศ และสำรพิษ พื้นฐำนเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น พำรำมิเตอร์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรใช้
เครื่องมือในกำรเก็บตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ และ
กำรเก็บรักษำตัวอย่ำงน้ ำ กำรแปลงหน่วยทำง
วิศวกรรม สมดุลเคมี 

223-112 เคมีส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3((2)-3-4) 

 

1 หน่วยกิต/ 45 ชั่วโมง 

ค ำจ ำกัดควำมของมูลฝอย แหล่งก ำเนิดมูล
ฝอย ประเภทและคุณลักษณะของมูลฝอย กำร
จัดกำรและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด กำร
เก็บรวบรวมมูลฝอย กำรขนถ่ำยและขนส่งมูล
ฝอย เทคโนโลยีกำรบ ำบัดมูลฝอย ลักษณะทำง
ธรณีวิทยำ กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งตกค้ำง 
ลักษณะทำงธรณีวิทยำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับมูลฝอย  กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่และ
กำรรีไซเคิล กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ของ
กำรใช้ประโยชน์ของเสียองค์ประกอบของ
โปรแกรมลดของเสียที่ประสบควำมส ำเร็จ และ
วิ ธี ก ำ ร ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร ล ด ข อ ง เ สี ย ที่ 
ประสบควำมส ำเร็จ 

223-341 กำรจัดกำรมูลฝอย        3((2)-3-4) 
 
 

1 หน่วยกิต/ 45 ชั่วโมง 

ควำมหมำยและนิยำมของมลพิษทำงอำกำศ 
ชนิดและแหล่งก ำเนิดของมลสำร ทำงอำกำศ 
ผลกระทบต่ อสุ ขอนำมั ยและสิ่ งแวดล้อม 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำงอำกำศและกำร
ควบคุม                   6((4)-4-10) 

1 หน่วยกิต/ 30 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

อุตุนิยมวิทยำที่มีผลต่อกำรกระจำยของมลสำร 
หลักกำรในกำรควบคุมฝุ่นละอองและมลสำรที่
เป็นก๊ำซ กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรตรวจวิเครำะห์
มลสำร กฎหมำยและมำตรฐำนเกี่ยวกับมลพิษ
ทำงอำกำศ หลักกำรและกำรออกแบบระบบ
ควบคุมมลพิษอำกำศที่เป็นอนุภำคและก๊ำซ กำร
ออกแบบระบบระบำยอำกำศ กำรเดินระบบและ
กำรซ่อมบ ำรุง 

หลักกำรของคลื่นเสียง เครื่องมืออุปกรณ์ 
วิธีกำรตรวจวัด ผลกระทบของเสียงรบกวนต่อ
สุขภำพอนำมัยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมำย
และมำตรกำรเกี่ยวกับมลพิษทำงเสียง กำรใช้
วัสดุป้องกันและตัวก้ันเสียงรบกวน 

223-352 มลพิษทำงเสียง กำรสั่นสะเทือนและ
กำรควบคุม                 3((3)-0-6) 

 

0.4 หน่วยกิต/ 6 ชั่วโมง 

4.2 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เซลล์และโครงสร้ำงของเซลล์ วิธีกำรเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำและน้ ำเสีย กำรวิเครำะห์หำตัวแปร
ทำงชีววิทยำและจุลชีววิทยำ กำรฆ่ำเชื้อโรค กำร
ตรวจวัดจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้เป็นดัชนีช้ี
วัดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรย่อย
สลำยสำรอินทรีย์ทำงชีววิทยำ กำรจ ำแนก
จุลินทรีย์ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบต่ำง ๆ เช่น 
ระบบบ่อ ระบบตะกอนเร่งระบบหมักไร้อำกำศ 
เป็นต้น 

223-113 ชีววิทยำและจุลชีววิทยำส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3((2)-3-4) 

 

1 หน่วยกิต/ 45 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

4.3 ปฏิบัติกำรวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ควำมส ำคัญของน้ ำ แหล่งน้ ำดิบและระบบ
ผลิตน้ ำประปำ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกร
และปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำง ๆ 
และปริมำณน้ ำดิบเพื่อกำรผลิตน้ ำประปำ กำร
ประเมินคุณภำพของน้ ำผิวดินและน้ ำบำดำล 
มำตรฐำนน้ ำดิบและน้ ำประปำ เกณฑ์ในกำร
เ ลื อ ก ก ร ะบ วน กำ รป รั บ ปรุ ง คุณภำพน้ ำ  
กระบวนกำรและกำรออกแบบระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ (กำรสร้ำงและรวมตะกอน กำร
ตกตะกอน กำรกรอง  กำรก ำจัดควำมกระด้ำง 
กำรก ำจัดเหล็กและแมงกำนีส กำรฆ่ำเช้ือโรค
ด้ วยคลอรี น  ระบบสูบน้ ำ และระบบจ่ ำ ย
น้ ำประปำ) หลักกำรกำรสุขำภิบำลอำคำร 
กฎหมำยและข้อก ำหนดที่ เกี่ยวข้องกับงำน
สุขำภิบำลอำคำร  กำรออกแบบระบบท่อประปำ
ในอำคำร ท่อระบำยน้ ำโสโครก ท่อรวบรวมและ
ระบำยน้ ำ  ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกัน
อัคคีภัย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรจัดกำรมูล
ฝอยในอำคำร โรคตึกเป็นพิษ 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรประปำและ
สุขำภิบำล                6((4)-4-10) 

1 หน่วยกิต/ 30 ชั่วโมง 

หลักกำรท ำงำนพ้ืนฐำนของกระบวนกำรทำง
ชีวภำพในกำรบ ำบัดน้ ำ เสีย  วิศวกรรมถั ง
ปฏิกิริยำ จลนพลศำสตร์ของระบบทำงชีวเคมี 
แบบจ ำ ลอ งของถั งปฏิ กิ ริ ย ำทำง ชี วภำพ 

223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำรหน่วย
กระบวนกำรทำงชีวภำพส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     4((3)-3-6) 

 

1 หน่วยกิต/ 45 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

พำรำมิเตอร์ควบคุมส ำหรับระบบบ ำบัดทำง
ชีวภำพที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตแบบแขวนลอย
และตรึงผิว กำรทดลองเกี่ยวกับแบบจ ำลอง
ปฏิบัติกำรหน่วย และกระบวนกำรหน่วยในงำน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจ ำลองกำรตกตะกอน 
กำรกรอง กำรเติมอำกำศ กำรซึมผ่ำน กำร
แลกเปลี่ยนประจุ ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรทดลองและกำรวิเครำะห์
หำค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ  ส ำหรับใช้ในกำรค ำนวณ
ออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง น้ ำ เ สี ย 
แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกชุมชนกำรเกษตร
และอุตสำหกรรม กระบวนกำรผลิตและ
แหล่งก ำเนิดของมลพิษน้ ำจำกอุตสำหกรรม 
อัตรำกำรไหลของน้ ำเสีย มำตรฐำนคุณภำพน้ ำ
ทิ้ง เกณฑ์ในกำรเลือกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำร
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ ำเสีย กำรออกแบบ
ระบบสูบน้ ำ หลักกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำร
ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้ำนกำยภำพ เคมี 
และชีวภำพ กำรก ำจัดตะกอน กำรควบคุมระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย กำรลดมลพิษน้ ำ เทคโนโลยีกำร
บ ำบัด กำรลดและป้องกันกำรเกิดมลพิษ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรบ ำบัดน้ ำเสีย
และกำรออกแบบ        6((4)-4-10) 

 

1 หน่วยกิต/ 30 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

4.4 ปฎิบัติกำรส ำรวจ ลักษณะและหลักกำรเบื้องต้นของงำนส ำรวจ 
เครื่องมือส ำรวจทั่วไป กล้องระดับและกล้อง
ส ำรวจธี โอโดไลท์  ทฤษฎีกำรวัดและควำม
คลำดเคลื่อนของกำรวัด กำรวัดระยะทำงด้วยโซ่
และแถบวัดระยะ กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง กำร
วัดระยะทำงโดยใช้สเตเดียและซับเทนซ์บำร์ กำร
ท ำงำนวงรอบ กำรท ำงำนระดับ เส้นช้ันควำมสูง 
กำร รั ง วั ด เพื่ อท ำ แผนที่ ภู มิ ป ระ เทศ  กำร
ค ำนวณหำพื้นท่ีและปริมำตร  

223-211 กำรส ำรวจ                 3((2)-3-4) 
 

1 หน่วยกิต/ 45 ชั่วโมง 

4.5 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล ควำมดันและแรงดันสถิต เสถียรภำพกำร
ลอยตัว กำรสังเกตกำรณ์ไหล กำรเกิดค้อนน้ ำ 
และถังเสิร์จ กำรไหลผ่ำนโอริฟิซ กำรไหลในท่อ 
ค่ำ เรย์ โนลด์นัมเบอร์  กำรสูญเสียพลังงำน
เนื่องจำกควำมฝืดในท่อ กำรวัดปริมำณกำรไหล 
ในรำงน้ ำเปิด กำรไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้ำในรำง
เปิด กำรกระโดดของน้ ำ กำรไหลผ่ำนฝำย กำร
ไหลลอดประตูน้ ำ 

221-253 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล  
                                            1(0-3-0) 
 
 

1 หน่วยกิต/ 45 ชั่วโมง 

4.6 ปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนไฟฟ้ำ
ส ำหรับงำนวิศวกรรม 

 ไฟฟ้ำสถิตย์ แม่เหล็กไฟฟ้ำ กำรวิเครำะห์
วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟำ้ 
และก ำลังไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น กฎของ
โอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ กำรวิเครำะห์
วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำจริงและ
ก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง กำร

200-115 พ้ืนฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
 3((2)-2-5) 
 

1 หน่วยกิต/ 30 ชั่วโมง 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำที่เทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลัง กำรคิดค่ำไฟฟ้ำ
แบบหนึ่งเฟส ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส หม้อแปลง
ไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำและมอเตอร์ไฟฟ้ำ แนะน ำเครื่องมือวัดทำง
ไฟฟ้ำ 

 
 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 
ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 
 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
1. องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
ฟิสิกส์ 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  3((3)-0-6) ดร.สมชำย แซ่อึ้ง 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA, Mechanics and Energy 
(Institut National Polytechnique de Lorraine, 
Nancy I, France) 
Ph.D., Mechanical Engineering 
(Universite Henri Poincare, Nancy I, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี 
 
ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 25 ปี 

200-115 พ้ืนฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม   
                                                 3((2)-2-5) 

ดร.วฤทธ์ิ วิชกูล 
B.S. Electrical Engineering and Computer 
Sciences (Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A.) 
M.Eng. Electrical Engineering and Computer 
Sciences (Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A.) 
Ph.D. Electrical Engineering (Massachusetts 
Institute of Technology, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 11 ปี 

เคมี 
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) ผศ.ดร.ปรญิญำ คงพรม 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์)
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์) 
ประสบกำรณ์สอน 9 ปี 
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แคลคูลัส 
200-112 คณิตศำสตร์พ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร  
                                                 3((3)-0-6) 

รศ.ดร.มนตรี  กำญจนะเดชะ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ำ  (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Ph.D. Eletrical Engineering (Old Dominion 
University, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์สอน  31 ปี 
 
ผศ.ดร.ธเนศ  เคำรพำพงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
D.E.A., Systems Automatiques (Institut 
National Polytechnique de Toulouse, France) 
Ph.D. Systems Automatiques (Institut National 
Polytechnique de Toulouse, France) 
ประสบกำรณ์สอน 31 ปี 

2. องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 
1.กำรเขียนแบบวิศวกรรม 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) ดร.สมชำย แซ่อึ้ง 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA, Mechanics and Energy 
(Institut National Polytechnique de Lorraine, 
Nancy I, France) 
Ph.D., Mechanical Engineering 
(Universite Henri Poincare, Nancy I, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี 
 
ดร.ฐำนันดร์ศักดิ์ เทพญำ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงำน (มหำวทิยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์สอน  22 ปี 
 
ผศ.ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงำน (มหำวทิยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์สอน  15 ปี 
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2.สถิตยศำสตร์ 
221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) รศ.ดร.ปฐเมศ  ผำณติพจมำน 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง)  
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 10 ปี 
 
ศ.ดร.สุชำติ  ลิ่มกตัญญ ู
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
MS.CE. Civil Engineering 
(University of Colorado, Boulder, USA) 
Ph.D. Civil Engineering 
(University of Colorado, Boulder, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 25 ปี 
 
ผศ.ดร.ภำสกร ชัยวิริยะวงศ ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 
 
รศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบัง)  
M.Eng. Transportation Engineering (Asian 
Institute of Technology)  
Ph.D. Transportation Engineering (The Hong 
Kong Polytechnic University, China) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 

3.กำรเขียนโปรแกรมพื้นฐำน 
200-116 พ้ืนฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส ำหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 

ดร.อำรยี์ ธีรภำพเสร ี
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Maitrise, Informatique 
(University Grenoble 1, France) 
DEA, Information Systems Et Communication 
(University Grenoble 1, France) 
Ph.D. Computer science 
(University Grenoble 1, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 
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ดร.ธนำธิป  ลิ่มนำ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(มหำวิทยำลัยสงขลำครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(มหำวิทยำลัยสงขลำครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(มหำวิทยำลัยสงขลำครินทร์) 
ประสบกำรณ์สอน  6 ปี 
 
รศ.ดร.แสงสรุีย์ วสุพงศ์อัยยะ 
วศ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.S. Computer Science (California state 
university Chico, U.S.A.) 
Ph.D. Computer science (Portland State 
University, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์สอน  25 ปี 

4.สมดุลมวลสำรและกำรถ่ำยโอนมวลสำร 
223-221 ปฏิบัติกำรหน่วยส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม                                   3((3)-0-6) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 

ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 

5.จลนพลศำสตร์ 
223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำรหน่วยกระบวนกำร
ทำงชีวภำพส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                                                 4((3)-3-6) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
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D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

6.สมดุลเคม ี
223-112 เคมีส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
                                                 3((3)-0-6) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
 
ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
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รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 
 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

7.ชีววิทยำพ้ืนฐำน 
223-113 ชีววิทยำและจุลชีววิทยำส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม                                   3((2)-3-4) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
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D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 

8.ควำมดันชลศำสตร์ 
223-114 วิศวกรรมชลศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม                                   3((3)-0-6) 

ผศ.พยอม รตันมณ ี
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Water Resources Engineering (Asian 
Institute of Technology) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 28 ปี 

9.กำรส ำรวจเบ้ืองต้น 
223-211 กำรส ำรวจ                       3((2)-3-4) ผศ.ดร.พงศ์อินทร์  อินทฤทธ์ิ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 

10.กำรแปลงหน่วยทำงวิศวกรรม 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  3((3)-0-6) ดร.สมชำย แซ่อึ้ง 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA, Mechanics and Energy 
(Institut National Polytechnique de Lorraine, 
Nancy I, France) 
Ph.D., Mechanical Engineering 
(Universite Henri Poincare, Nancy I, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี 
 
ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 25 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) รศ.ดร.ปฐเมศ  ผำณติพจมำน 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง)  
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 10 ปี 
 
ศ.ดร.สุชำติ  ลิ่มกตัญญ ู
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
MS.CE. Civil Engineering 
(University of Colorado, Boulder, USA) 
Ph.D. Civil Engineering 
(University of Colorado, Boulder, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 25 ปี 
 
ผศ.ดร.ภำสกร ชัยวิริยะวงศ ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 
 
รศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบัง)  
M.Eng. Transportation Engineering (Asian 
Institute of Technology)  
Ph.D. Transportation Engineering (The Hong 
Kong Polytechnic University, China) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 

223-111 พ้ืนฐำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
                                                 3((2)-3-4) 

ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
 
ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
 
รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

223-112 เคมีส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
                                                 3((2)-3-4) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
 
ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
 
รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 
 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

3.องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
1.พำรำมิเตอร์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
223-112 เคมีส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
                                                 3((2)-3-4) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
 
ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
 
รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 
 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

223-113 วิทยำและจุลชีววิทยำส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม                                  3((2)-3-4) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 

2.หน่วยปฏิบัติกำรส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
223-221 ปฏิบั ติกำรหน่วยส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม                                   3((3)-0-6) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 

3.กำรควบคุมและออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรบ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ                                    6((4)-4-10) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 

4.กำรควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่ำยน้ ำประปำ 
223 -222 ชุ ดวิ ช ำวิ ศวกรรมกำรประปำและ
สุขำภิบำล                                   6((4)-4-10) 

ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

98 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
 
รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 

5.กำรควบคุมและออกแบบระบบควบคุมมลภำวะทำงอำกำศ 
223-351 ชุดวิชำมลพิษทำงอำกำศและกำรควบคุม 
                                               6((4)-4-10) 

รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
6.กำรจัดกำรของเสียและของเสียอันตรำย 
223-341 กำรจัดกำรมูลฝอย               3((2)-3-4) ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน์ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 

223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของเสียอันตรำยและ
กำรฟ้ืนฟ ู                                     5((3)-4-8) 

รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 

7.หน่วยกระบวนกำรทำงชีวภำพส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำรหน่วยกระบวนกำร
ทำงชีวภำพส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      
                                                 4((3)-3-6) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

8.กำรควบคุมมลภำวะทำงเสียง 
223-352 มลพิษทำงเสียง กำรสั่นสะเทือนและกำร
ควบคุม                                        3((3)-0-6) 

รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 

9.กำรออกแบบระบบสุขำภิบำลในอำคำร 
223 -222 ชุ ดวิ ช ำวิ ศวกรรมกำรประปำและ
สุขำภิบำล                                    6((4)-4-10) 

ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 

10.กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
223-462 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
                                                 3((3)-0-6) 

รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 

11.เคร่ืองมือส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
223-361 เคร่ืองมือส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม         3((3)-0-6) 

รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
12.กำรจัดกำรควำมปลอดภัย 
223-461 วิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อมและควำม
ปลอดภัย                                      3((3)-0-6) 

รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 

13.สำธำรณสุขพ้ืนฐำน 
223-461 วิศวกรรมอนำมัยสิ่งแวดล้อมและควำม
ปลอดภัย                                      3((3)-0-6) 

รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 

14.มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
223-361 เคร่ืองมือส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม         3((3)-0-6) 

รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

15.กฏหมำยสิ่งแวดล้อม 
223-111 พ้ืนฐำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3((2)-3-4) ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน ์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
 
ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
 
รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

104 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 
 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรประปำและ
สุขำภิบำล                       6((4)-4-10) 

ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
 
รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรบ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ                        6((4)-4-10) 

 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 

223-341 กำรจัดกำรมูลฝอย               3((2)-3-4) 
 

ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของเสียอันตรำยและ
กำรฟ้ืนฟ ู                                    5((3)-4-8) 

รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 

223-351 ชุดวิชำมลพิษทำงอำกำศและกำรควบคุม  
                                              6((4)-4-10) 

รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 

223-352 มลพิษทำงเสียง กำรสั่นสะเทือนและกำร
ควบคุม                           3((3)-0-6) 

 

รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 

16.กำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือน 
223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของเสียอันตรำยและ
กำรฟ้ืนฟ ู                                     5((3)-4-8) 

รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 

4.ปฏิบัติกำร 
4.1 ปฏิบัติกำรวิเครำะห์น้ ำ น้ ำเสีย และขยะมูลฝอย 
223-112 เคมีส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                                                 3((2)-3-4) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
 
ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 

108 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 

รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 

ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 
 

ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

223-341 กำรจัดกำรมูลฝอย               3((2)-3-4) ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
223-351 ชุดวิชำมลพิษทำงอำกำศและกำรควบคุม  
                                               6((4)-4-10) 

รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 

223-352 มลพิษทำงเสียง กำรสั่นสะเทือนและกำร
ควบคุม                                        3((3)-0-6) 

รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 

4.2 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
223-113 ชีววิทยำและจุลชีววิทยำส ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม                                   3((2)-3-4) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 

4.3 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
223-222 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรประปำและ
สุขำภิบำล                                   6((4)-4-10) 

ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia) 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   25  ปี 
 
ดร.เชำวนำ  ยี่รงค ์
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
Ph.D. Civil Engineering and the Environment 
(University of Southampton, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   2  ปี 
 
รศ.ดร.ธนิยำ  เกำศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
D. Eng.  Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering 
(University of Montpellier II, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   21  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 
 
ผศ.ดร.สุธำทิพย์  สินยัง 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   4  ปี 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศกึษำ 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
223-231 ทฤษฏีและปฏิบัติกำรหน่วยกระบวนกำร
ทำงชีวภำพส ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4((3)-3-6) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
ศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล   
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
M.S. Environmental Engineering (Iowa State 
University, USA.)  
Ph.D. Biological and Agricultural Engineering 
(North Carolina State University, USA.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน   19  ปี 

223-232 ชุดวิชำวิศวกรรมกำรบ ำบัดน้ ำเสียและกำร
ออกแบบ                                    6((4)-4-10) 

ผศ.ดร.วัสสำ  คงนคร 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
D. Eng. Science and Biological Process and 
Industrial: Chemical Engineering (University of 
Montpellier II, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   10  ปี 
 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร)ี 
วท.ม. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย)  
ประสบกำรณ์กำรสอน   14  ปี 

4.4 ปฎิบัติกำรส ำรวจ 
223-211 กำรส ำรวจ                        3))2(-3-4(  ผศ.ดร.พงศ์อินทร์  อินทฤทธ์ิ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 
 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

112 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
4.5 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล 
221-253 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล     1 )0-3-0(  ผศ.พยอม รตันมณ ี

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Water Resources Engineering (Asian 
Institute of Technology) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 28 ปี 

4.6 ปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
200-115 พ้ืนฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม   
                                                 3((2)-2-5) 

ดร.วฤทธ์ิ วิชกูล 
B.S. Electrical Engineering and Computer 
Sciences (Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A.) 
M.Eng. Electrical Engineering and Computer 
Sciences (Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A.) 
Ph.D. Electrical Engineering (Massachusetts 
Institute of Technology, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 11 ปี 

 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มี
ห้องปฏิบัติกำร  คือ  ห้องปฏิบัติกำรชลศำสตร์  ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมส ำรวจ  ห้องปฏิบัติกำรน้ ำดี  
ห้องปฏิบัติกำรน้ ำเสีย  ห้องปฏิบัติกำรทำงชีววิทยำ  ห้องปฏิบัติกำรทำงอำกำศ  และห้องปฏิบัติกำร
จัดกำรขยะ  และมีปฏิบัติกำรทดลองดังนี้   

 

1.1.1 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

 1. ชุดสอบคุณสมบตัิพื้นฐำนและสถิตศำสตร ์
 2. ชุดทดสอบกำรไหลในท่อ 
 3. ชุดทดสอบกำรไหลในทำงเปิด 
 4. ชุดทดสอบเครื่องจักรกลชลศำสตร์ ใช้ร่วมกับ

ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

1. ชุดสอบคุณสมบตัิพื้นฐำนและสถิตศำสตร์ (Fluid 
Property and Static Fluid) 

2. กำรสังเกตลักษณะกำรไหล (Flow Visualization) 
3. กำรเกิดค้อนน้ ำและถังเสิร์จ (Water Hammer 

and Surge Tank) 
4. กำรไหลผ่ำนโอริฟิซ (Flow Through Orifice) 
5. ค่ำเรยโ์นลด์นัมเบอร์ (Reynolds Number) 
6. กำรสญูเสยีควำมดันเนื่องจำกควำมฝืดในท่อ 

(Head Loss in Frictional Pipe Flow) 
7. กำรวัดปรมิำณกำรไหล (Discharge 

Measurement) 
8. กำรกระโดดของน้ ำ (Hydraulic Jump) 
9. กำรไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้ำในรำงเปิด 

(Gradually Varied Flow in Open Channel) 
10. กำรไหลผ่ำนฝำย (Flow Over Weirs) 
11. กำรไหลลอดประตูน้ ำ (Flow Through Sluice 

Gate) 
12. ชุดทดสอบเครื่องจักกลชลศำสตร์ (Hydraulic 

Machine) 
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1.1.2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

1. กล้องระดับชนิดต่ำงๆ เช่น กล้อง Dumpy, Tilting 
และ Automatic levels 

2. กล้อง Theodolite ชนิดต่ำงๆ เชน่ T1A, T0, 
T16, T2, T3 

3. กล้อง Total station  +prism T1100, T1700 
4. เครื่องวัดพื้นที่จำกรูปแผนท่ี (planimeter 

Analogue polar planimeters และ digital 
planimeters) 

5. อุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม GPS 3 ชุด 

1. Theodolite setting 
2. Test of Theodolite setting 
3. Angle measurement 
4. Azimuth angle 
5. Distance Measurement 
6. Traverse 
7. Triangulation 
8. Leveling 
9. Leveling traverse 
10. Cross section and Profile 
11. Horizontal curve 
12. Topography Surveying 

 

1.1.3 ห้องปฏิบัติการน  าดี 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

1. อุปกรณ์วัดสีและควำมขุ่น   
2. อุปกรณ์กำรน ำไฟฟ้ำ 

3. อุปกรณ์วัดควำมเป็นกรด-ดำ่ง   
4. อุปกรณ์วัดควำมกระด้ำง   
5. อุปกรณ์คลอรีนอิสระ   
6. อุปกรณ์แอนไอออน, ซัลเฟต, คลอไรด์, ไนเตรต, 

ฟลูออไรด ์

7. อุปกรณ์กำรหำโลหะหนัก*, สำรอนิทรีย์อันตรำยใน
น้ ำ*   

8. อุปกรณ์เก็บรักษำตัวอย่ำงน้ ำ  
9. อุปกรณ์กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
 

1. กำรหำค่ำสีและควำมขุ่น 

2. กำรหำค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 

3. กำรหำค่ำควำมเค็ม 

4. กำรหำค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 

5. กำรหำค่ำควำมกระด้ำง 

6. กำรหำค่ำคลอรีนอิสระ 

7. กำรวิเครำะห์ซลัเฟต 

8. กำรวิเครำะห์คลอไรด ์

9. กำรวิเครำะหไ์นเตรต 

10. กำรวิเครำะห์ฟลูออไรด ์

11. กำรวิเครำะห์โลหะหนัก 

12. กำรวิเครำะหส์ำรอินทรีย์อันตรำยในน้ ำ 

หมำยเหตุ : * วิเครำะห์ที่หน่วยเครื่องมือกลำง และ ศูนยเ์ครื่องมือวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
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1.1.4 ห้องปฏิบัติการน  าเสีย 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

1. อุปกรณ์วิเครำะหส์ำรอินทรีย์ในน้ ำ เช่น ซีโอดี  บี
โอด ี

2. อุปกรณ์วิเครำะหค์่ำออกซิเจนละลำย  
3. อุปกรณ์วิเครำะหส์ำรอำหำรในน้ ำ เช่น ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส 

4. อุปกรณ์วิเครำะห์ของแข็งในน้ ำ เช่น ของแข็ง
แขวนลอย, ของแข็งทั้งหมด, ของแข็งระเหยได ้

5. อุปกรณ์วิเครำะห์น้ ำมันและไขมัน 

6. อุปกรณ์วิเครำะหส์ำรเคมีอันตรำยทั้งโลหะหนัก*, 

สำรอินทรีย์, ยำฆ่ำแมลง* 

7. ที่เก็บรักษำตัวอย่ำงน้ ำ 

8. ตู้อบเพื่อวิเครำะห์บีโอด ี

9. เตำอบ 

10. อุปกรณ์วัดควำมเป็นกรด-ด่ำง 

1. กำรหำค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 

2. กำรวิเครำะห์ซโีอด ี

3. กำรวิเครำะห์บีโอด ี

4. กำรวิเครำะห์ค่ำออกซิเจนละลำย 

5. กำรวิเครำะหไ์นโตรเจน 

6. กำรวิเครำะห์ฟอสฟอรสั 

7. กำรวิเครำะห์ของแข็งแขวนลอย 

8. กำรวิเครำะห์ของแข็งทั้งหมด 

9. กำรวิเครำะห์ของแข็งระเหยได ้

10. กำรวิเครำะห์น้ ำมันและไขมัน 

11. กำรวิเครำะหส์ำรเคมีอันตรำย โลหะหนัก 

12. กำรวิเครำะหส์ำรอินทรีย์ ยำฆ่ำแมลง 

หมำยเหตุ : * วิเครำะห์ที่หน่วยเครื่องมือกลำง และ ศูนยเ์ครื่องมือวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 

1.1.5 ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

1. อุปกรณ์ชุดห้องสะอำดปลอดเชื้อ  
2. อุปกรณ์วิเครำะหห์ำแบคทีเรีย กลุม่โคลิฟอรม์

และฟีคอลโคลิฟอรม์ 

3. ตู้อบเลี้ยงเช้ือ 

4. กล้องจุลทรรศน ์

5. อุปกรณ์กำรย้อมสีแบคทีเรยี 

6. เครื่องนับโคโลน ี

7. ตู้ควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์เขย่ำให้ผสมกัน 

8. หม้อนึ่งอัดฆ่ำเช้ือ 

1. แนะน ำปฏิบัติกำรจลุชีววิทยำสิ่งแวดล้อม 

2. กำรเตรียมอำหำรเลี้ยงเช้ือและกำรท ำให้ปรำศจำก
เชือ้ 

3. กำรใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษำจลุินทรีย ์

4. กำรย้อมสแีบคทีเรยี 

5. กำรวิเครำะห์หำแบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์ม 

6. กำรวิเครำะห์หำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

7. เทคนิคและวิธีกำรนับจ ำนวนจลุินทรีย ์

8. กำรเลีย้งเช้ือส ำหรบัเริม่ต้นบ ำบดัน้ ำเสียแบบใช้
อำกำศ 

9. กำรเจรญิของจุลินทรยี์บนอำหำรแข็ง 

10. กำรเจรญิของจุลินทรยี์ในอำหำรเหลว 

11. ปัจจัยทีมีผลต่อกำรเจริญของจุลินทรีย ์

12. กำรควบคุมจลุินทรียโ์ดยใช้อุณภูม ิ
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1.1.6 ห้องปฏิบัติการทางอากาศ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

1. เครื่องมือวัดปรมิำณฝุ่นในบรรยำกำศ 
2. เครื่องมือวัดอัตรำกำรไหลของก๊ำซ 
3. เครื่องมือเก็บตัวอย่ำงอำกำศจำกปล่อง 
4. เครื่องมือเก็บตัวอย่ำงก๊ำซในบรรยำกำศ 
5. เครื่องมือวิเครำะห์จำกกำรเผำไหม้ (Combustion 

gas analyzer) 
6. อุปกรณ์วัดควำมชื้น อุณหภมูิ และควำมดัน

บรรยำกำศ* 
7. เครื่องมือวัดควำมเร็วลม 
8. เครื่องวัด CO ในบรรยำกำศ* 
9. เครื่องมือวัดเสียง 
10. เครื่องมือวัดควำมสั่นสะเทือน 

1. กำรตรวจวดัปรมิำณฝุ่นละอองรวม 

2. กำรตรวจวดัปรมิำณฝุ่นละอองขนำดไมเ่กิน 10 
ไมครอน 

3. กำรวัดควำมเร็วลม 

4. กำรวัด CO ในบรรยำกำศ 

5. กำรตรวจวดัก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
6. กำรตรวจวดัก๊ำซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

7. กำรตรวจวดัก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด ์

8. กำรตรวจวดัก๊ำซไฮโดรคำร์บอน 

9. กำรตรวจวดัก๊ำซมเีทน 

10. กำรวัดควำมชื้น อุณหภูม ิ

11. กำรวัดอัตรำกำรไหลของก๊ำซ 

12. กำรเก็บตัวอย่ำงก๊ำซในบรรยำกำศ 

 

1.1.7 ห้องปฏิบัติการขยะ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

1. เครื่องช่ังขยะ  
2. เครื่องตัดขยะให้เป็นช้ินเล็ก 
3. อุปกรณ์ในกำรวดัค่ำองค์ประกอบทำงเคมีของขยะ 

(Elemental analysis)* 
4. เตำอบเพ่ือหำควำมชื้น 
5. บอมบ์แคลอรมีิเตอร ์
6. เตำเผำอุณหภูมสิูง (1300 0C)* 
7. เครื่องวัดประสิทธิภำพในกำรเผำไหม ้
8. เครื่องวิเครำะห์ธำตโุลหะหนัก* 
9. เครื่องวิเครำะห์ก๊ำซมีเทน 
10. เครื่องวิเครำะห์ธำตุคำร์บอน* 

1. กำรหำค่ำควำมหนำแน่นขยะ 
2. กำรหำองค์ประกอบขยะ 
3. กำรหำค่ำควำมชื้น 
4. กำรหำปรมิำณของแข็งรวม 
5. กำรหำปรมิำณสำรที่เผำไำณเถ้ำ 
6. กำรหำปรมิำณคำร์บอน 
7. กำรปริมำณไฮโดรเจน 
8. กำรหำปรมิำณไนโตรเจน 
9. กำรหำปรมิำณควำมร้อน 
10. กำรหำปรมิำณธำตุโลหะหนัก 
11. กำรหำปรมิำณกำ๊ซมีเทน 

หมำยเหตุ : * วิเครำะห์ที่หน่วยเครื่องมือกลำง และ ศูนยเ์ครื่องมือวทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
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1.2. โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

หลักสูตรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอน กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ สอดแทรก
เข้ำไปรำยวิชำต่ำง ๆ ตั้งแต่ชั้นปี 1 ถึงปีที่ 4 โดยมหำวิทยำลัย คณะ และหลักสูตรจัดหำโปรแกรม
ส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ หรือ ใช้โปรแกรมฟรีให้ทดลองให้งำนก่อนออกไปท ำงำนจริง โปรแกรมส ำเร็จรูป/
ซอฟต์แวร์ มีดังนี้ 

1. Windows 10, Version 20H2 Released Oct 2020 
2. Microsoft 365  
3. Adobe Creative Cloud 
4. Python 
5. AutoCAD for students and educators 
6. SolidWork 
7. MATLAB 
8. Sketchup (freeware) 

 

นักศึกษำสำมำรถใช้งำนได้จำกคอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือใช้ในห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ได้ 
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2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หนังสือ ต ำรำ วำรสำรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในห้องสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  ส ำนักวิทยบริกำร  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  มีดังนี้ 

 หนังสือ (ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ) มีประมำณ 3,000 ชื่อเรื่อง 
 วำรสำร (ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ)  มีประมำณ 35 ชื่อเรื่อง 
 E-book / E-journal มีประมำณ 190 ชื่อเรื่อง 

Material Type Thai English Other Undefined Total 

Article 114,873 3,853 239 32,326 151,291 
Books 105,633 59,593 542 655 166,423 

Clipping 198 0 0 0 198 
Computer Files 5,091 605 31 3 5,730 

Continuing Resources 748 1,308 303 5 2,364 

E-Book 357 17,371 4,528 0 22,256 
Maps 27 2 0 0 29 

Mixed Materials 39 50 0 0 89 
Multimedia 3 2 0 0 5 

Music 224 204 70 0 498 
Pamphlets 1,587 16 0 1,155 2,758 
Visual Materials 1,788 779 131 0 2,698 

Total 230,568 83,783 5,844 34,144 354,339 
Civil Engineering 944 2,012 9 0 2,965 

ที่มำ : https://clib.psu.ac.th/about/library-statistics.html, 2563 
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2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
2.2.1 สิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน 

หลักสูตรจัดให้มีทรัพยำกร สื่อกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเอ้ืออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรสอน มีกำรจัดห้องเรียนที่มีควำมทันสมัย ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และกำรมีกำรอัด e-Learning ทุกรำยวิชำ กรณีต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ในห้องเรียนดังกล่ำว มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคให้บริกำรควำม
ช่วยเหลือตลอดเวลำที่มีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

2.2.2 ห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยมีส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หรือ 

หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เป็นหอสมุดหรือแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีสถำนที่ที่รองรับจ ำนวนนักศึกษำได้เป็นจ ำนวนมำก และมีทรัพยำกร 
(หนังสือ/ต ำรำ/วำรสำร และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ที่เพียงพอ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลำ 08:30 ถึงเวลำ 22:00 น. และวันเสำร์ถึงวันอำทิตย์ เวลำ 09:00 ถึงเวลำ 19:30 น. ทั้งนี้  
นั กศึ กษำยั ง ส ำมำรถสื บค้ นข้ อมู ลทรั พยำกรภำยในหอสมุ ดผ่ ำนทำง เ ว็ บ ไซต์หอสมุ ด 
http://www.clib.psu.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  อีกทั้งยังสำมำรถต่อผ่ำนระบบ Virtual Private 
Network (VPN) จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยนอกได้เช่นกัน โดยหอสมุดมีกำรส่งมอบบริกำรต่ำง ๆ 
อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้  

1. ให้บริกำรผ่ำนระบบยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ระบบกำรพิมพ์อัตโนมัติ  
2. จัดสถำนที่ส ำหรับกำรค้นคว้ำและกำรอ่ำนของนักศึกษำ  โดยมีพ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ

กระจำยอยู่ในอำคำร ห้องอบรมคอมพิวเตอร์และมีห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม (Study Room) ห้องฉำย
ภำพยนตร์ ฯลฯ  

3. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น ต ำรำวำรสำรระบบ E-Database E-Journal, E-Book, 
PSU Knowledge Bank เป็นต้น  

4. มีระบบแจ้งรำยชื่อหนังสือเพ่ือจัดซื้อเข้ำห้องสมุด รวมถึงกำรจัดสรรเงินงบประมำณในกำร
จัดซื้อหนังสือให้แก่คณะ  

5. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งจัดท ำในภำพรวมของหอสมุดส่วนกลำง เพ่ือเป็นข้อมูลใน
กำรปรับปรุงกำรให้บริกำร  

นอกจำกนี้ หอสมุดได้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรในช่วงต้นภำคกำรศึกษำของทุกปีกำรศึกษำ
ผ่ำนทำงภำควิชำฯ เพ่ือให้ทรำบควำมต้องกำรเพ่ิมเติมของผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ รวมทั้งควำม
เพียงพอและควำมเป็นปัจจุบันของทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สำขำวิชำ แล้วท ำกำรจัดเตรียม
ให้เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน  รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนทำงอีเมล เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึง
กำรได้รับทรัพยำกรตำมที่ผู้สอนได้ร้องขอให้จัดหำ จัดซื้อ และผู้สอนสำมำรถติดตำมผลกำรจัดหำ 
จัดซื้อ ผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำที่ของหอสมุดได้อีกช่องทำงเช่นกัน 

2.2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มีหน้ำที่ดูแลห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 ห้อง โดยจะมีแผนกำรเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุก ๆ 6 ปี  กำรด ำเนินกำร
ดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จะมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำกำรคอยรับแจ้งและแก้ปัญหำในวันเวลำ
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รำชกำร ตั้งแต่เวลำ 07.00 - 20.30 น.  โดยอำจำรย์ผู้สอนสำมำรถแจ้งปัญหำกำรใช้งำนผ่ำน Line 
แบบ real time ได้ทันที  ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ มีแผนในกำรบ ำรุงรักษำ ดังนี้ 

1. กำรตรวจเช็คย่อย รำยสัปดำห์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ จะมีกำรตรวจสอบอุปกรณ์
ต่ำง ๆให้พร้อมท ำงำนในทุกสัปดำห์ 

2. กำรตรวจเช็คใหญ่ จะท ำกำรตรวจสอบในช่วงปิดเทอม โดยกำรส ำรวจและติดตั้งโปรแกรม
ส ำเร็จรูปที่ต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอนในเทอมถัดไป 

2.2.4 ระบบอินเตอร์เนต 
ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ มีกำรส ำรวจและติดตั้งอุปกรณ์ Network และ WiFi ให้

ครอบคลุมทั้งคณะฯ ได้แก่ บริเวณตึกกลำง ลำนคณะฯ ตึกสตำงค์มงคลสุข รวมถึงตึกวิจัยประยุกต์สิ
รินธร โดยมีกำรให้บริกำรในรูปแบบ WiFi และอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสำย และ ไร้สำย มีกำรติดตั้ง
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย จ ำนวน 115 ตัว โดยผู้ใช้งำนที่เป็นบุคลำกรและนักศึกษำ 
สำมำรถใช้ PSU Passport เพ่ือยืนยันตัวตนและมีกำรให้บริกำรเครือข่ำย eduroam ส ำหรับนักวิจัย 
อำจำรย์ และนักศึกษำของสถำบันวิจัยอ่ืน สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ ในกำรให้บริกำรใช้
งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภำพ ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ มีกำรตรวจสอบกำรกระจำยสัญญำณ
ของ Access Pont ทุกวันท ำกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ หรือหำกพบปัญหำระบบจะส่ง Line แจ้งเตือน
เจ้ำหน้ำทีร่ับผิดชอบทันที ท ำให้รับทรำบและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 

2.2.5 สุขอนามัยและความปลอดภัย 
ส ำหรับมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัยคณะฯ เป็นผู้

ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในภำพรวม อำทิ เช่น มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้มีมำตรกำรห้ำมสูบบุหรี่
ภำยในอำคำรของคณะตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะทำงเคมีหรือ
อันตรำยจะมีสถำนที่ทิ้งเป็นกำรเฉพำะ มำตรฐำนควำมปลอดภัย มีกำรอบรมและซักซ้อมกำรแจ้งเหตุ
และระงับเหตุไฟไหม้ภำยในคณะฯ มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงในทุกพ้ืนที่ของภำควิชำฯ มีกล้องวงจร
ปิดทุกพ้ืนที่และทุกอำคำรภำยในคณะ ซึ่งมีหน่วยอำคำรสถำนที่ฯ ดูแลสภำพแวดล้อมภำยในคณะให้มี
สุขอนำมัยที่ดีและปลอดภัย โดยมียำมรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีกล้องวงจรปิด
ตำมจุดส ำคัญ อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ระบบตรวจจับควันภำยในอำคำร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
สัญญำณเตือนอัคคีภัย ระบบจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง ลิฟต์ ทำงลำดส ำหรับผู้พิกำรนั่งรถเข็น และห้องน้ ำ
ส ำหรับผู้พิกำร โดยมีกำรควำมพร้อม ดังนี้ 

1. ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงทุก 6 เดือน 
2. มีกำรซ่อมบ ำรุงรักษำลิฟต์ทุกเดือน 
3. ทดสอบกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำทุก 2 สัปดำห์ 
4. ทดสอบกำรท ำงำนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติทุก 2 สัปดำห์ 
5. มีกำรตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยกำรสุ่มดูย้อนหลัง 
6. มีบันทึกกำรกระท ำผิดกฎจรำจรโดยดูจำกกล้องวงจรปิด 
7. มีบันทึกกำรเข้ำออกอำคำรในวันหยุดและนอกเวลำรำชกำร 
8. มีกำรฝึกอบรมยำมรักษำควำมปลอดภัยประจ ำปี 
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ในกำรควบคุมมำตรฐำนหลักสูตรใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 
และแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำพ.ศ. 2558 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 โดยก ำหนดระบบประกันคุณภำพของหลักสูตรตำม
องค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพ 6 ด้ำน  คือ (1) กำรก ำกับมำตรฐำน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษำ (4) 
คณำจำรย์ (5) หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกำรประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

3.1. กำรก ำกับมำตรฐำน 

3.1.1  มีคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ คณะกรรมกำรวิชำกำรและคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรฯ ก ำกับมำตรฐำนหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 

3.1.2  มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จ ำนวน 5 คน ท ำหน้ำที่ประธำนหลักสูตร 1 คน
และกรรมกำรหลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯและน ำเสนอ
รับรองจำกมหำวิทยำลัย และมีคุณวุฒิตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสภำ
วิศวกร 

3.1.3  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรและ
กำรเรียนกำรสอนตั้งแต่กำรวำงแผนกำรควบคุมคุณภำพกำรติดตำมประเมินผลและน ำผลมำพัฒนำ
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยทุก ๆ 5 ปี  ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมี
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์อยู่ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ 

3.1.4  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมและกำร
ติดตำมผลด ำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ทุกภำค
กำรศึกษำเพ่ือช่วยก ำกับให้กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรเป็นไปตำมมำตรฐำน 

3.1.5  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจำรณำเสนอแต่งตั้งอำจำรย์พ่ีเลี้ยงอำจำรย์
พิเศษซึ่งต้องก ำกับให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และสภำ
วิศวกร 

3.2. บัณฑิต 

3.2.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 50 สำมำรถสอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพภำยใน 2 ปี 
3.2.2 มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
3.2.3 มีกำรส ำรวจกำรได้งำนท ำของบัณฑิตทุกปีเพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

3.3. นักศึกษำ 

3.3.1 การรับนักศึกษา 
3.3.1.1 ก ำหนดคุณสมบัติผู้เรียนตำมเกณฑ์ของหลักสูตรโดยมีกำรรับหลำยช่องทำง

ทั้งโดยคณะด ำเนินกำรเองและโดยมหำวิทยำลัย 
3.3.1.2 มีกรรมกำรคัดเลือกนักศึกษำซึ่งแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์รับ

นักศึกษำและกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
3.3.1.3 มีกิจกรรมพัฒนำให้นักศึกษำที่มีผลกำรเรียนภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่

ก ำหนด ที่จัดโดยคณะหรือมหำวิทยำลัย 
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3.3.1.4 จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำที่มีควำมรู้ พ้ืนฐำนด้ำน
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ต่ ำ 

 
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.3.2.1 คณะฯ จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้ำเรียนปี 1 โดย
แนะน ำหลักสูตรวิชำที่เรียนกฎระเบียบต่ำงและ วิธีกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย และปฐมนิเทศ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพ่ือให้เข้ำใจวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่คณะฯ 
จัดให้และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนเมื่อได้รับกำรจัดสรรเข้ำแต่ละ
สำขำในชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 โดยกำรปฐมนิเทศแนะแนววิชำที่เรียน และกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ 

3.3.2.2 สนับสนุนให้นักศึกษำร่วมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในระบบกำรท ำกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัยเป็นจ ำนวน 100 ชั่วโมง 

3.3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมด้ำนภำษำอังกฤษ 
ด้ำนคอมพิวเตอร์ และทักษะกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในศตวรรษท่ี 21 

3.3.2.4 ก ำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำทุกชั้นปีอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 
1 ครั้ง 

3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.3.1 กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำรคณะฯ และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มี

กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรคงอยู่ของนักศึกษำผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ให้แก่คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 1.1 ด้ำนวิชำกำรระดับปริญญำตรี และ คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ทุกภำคกำรศึกษำ 

3.3.3.2 กลุ่มงำนพัฒนำวิชำกำรคณะฯ และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบริหำรหลักสูตรหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

3.3.3.3 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำรประเมินส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ก่อนจบกำรศึกษำ 

3.3.3.4 กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำรคณะฯ มีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน และมีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 

3.4. คณำจำรย์ 

3.4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
3.4.1.1 ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ด ำเนินกำรโดยประธำน

หลักสูตรฯและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อคณะกรรมกำร
วิชำกำรฯคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ และ สภำมหำวิทยำลัย 

3.4.1.2 ระบบกำรบริหำรอำจำรย์คณะมีแผนอัตรำก ำลังระยะเวลำ 4 ปีของจ ำนวน
อำจำรย์ที่คงอยู่จ ำนวนอำจำรย์ที่เกษียณจ ำนวนอำจำรย์ที่ศึกษำต่อในแต่ละปีเพ่ือใช้วำงแผนในกำร
ด ำเนินกำรสรรหำอัตรำก ำลังของอำจำรย์ในแต่ละปีและก ำหนดจ ำนวนอำจำรย์ที่ลำเพ่ิมพูนควำมรู้ 

3.4.1.3 ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
1. คณะก ำหนดให้อำจำรย์แต่ละท่ำนท ำแผนกำรพัฒนำตนเองเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ 

กำรท ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรกำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศและกำรลำเพ่ิมพูนควำมรู้ เพ่ือช่วย
ตรวจสอบและกระตุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 
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2. คณะสนับสนุนเงินในกำรพัฒนำตนเองในกำรประชุมวิชำกำรและกำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยทั้งในและต ำแหน่งประเทศ 

3. คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ที่  1.1 ด้ำนวิชำกำรระดับปริญญำตรี ร่วมกับ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลวำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน 

3.4.2 คุณภาพอาจารย์ 
3.4.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตำมกำรเผยแพร่ผลงำนของอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรเพ่ือให้มีผลงำนที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์ของคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.2558 

3.4.2.2 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตำมและรำยงำนร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรทุกปี 

3.4.2.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีกำรรำยงำนกำรคงอยู่ของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและส ำรวจควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจำหลักสูตรต่อกำรบริหำรงำนของ
หลักสูตรทุกป ี

3.5. หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกำรประเมินผู้เรียน 

3.5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบกลไกหรือแนวทำงกำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 
1. คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 

2. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตำมหลักกำรของ Outcome based Educaation เพ่ือน ำมำพัฒนำ Program Learning 
Outcome โครงสร้ำงหลักสูตร และ รำยวิชำต่ำงๆ 

3. ส่งร่ำงหลักสูตรที่ปรับปรุงตำมควำมคิดเห็น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 

4. ส่งร่ำงหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจำกผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ำให้ คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 1.1 ด้ำนวิชำกำรระดับปริญญำตรี และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ พิจำรณำ 

5. ส่งร่ำงหลักสูตรจำกที่ปรับแก้ตำมทีค่ณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ที่ 1.1 ด้ำนวิชำกำร
ระดับปริญญำตรี และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ แนะน ำต่อคณะกรรมกำรวิชำกำรวิทยำเขต
หำดใหญ่ และคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร พิจำรณำ 

6. เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อสภำมหำวิทยำลัย สภำ
วิศวกร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

7. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรโดยจัดท ำ 
รำยงำนประกันคุณภำพภำยในตำมเกณฑ์ AUN-QA ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

3.5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3.5.2.1 กำรก ำหนดผู้สอน 

1. หัวหน้ำสำขำวิชำก ำหนดผู้สอนโดยพิจำรณำถึงควำมช ำนำญในเนื้อหำที่
สอนผลงำนวิจัยหรือประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชำนั้น ๆ และภำระงำนของอำจำรย์ 

2. อำจำรย์ผู้สอนต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์พิเศษที่มี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดไว้ 
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3.5.2.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรจัดท ำ  Course specification and 
Report 

1. อำจำรย์ผู้สอน หรือผู้ประสำนงำนรำยวิชำซึ่งเป็นอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรจัดท ำ Course specification and Report ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและติดตำม
ประเมินผลรำยวิชำที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ 

2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก ำกับติดตำมและตรวจสอบกำรท ำ 
Course specification and Report จำกนั้นน ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ที่ 1.1 ด้ำน
วิชำกำรระดับปริญญำตรี และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ เพ่ือรับทรำบ 

3. อำจำรย์ผู้สอน และผู้ประสำนงำนรำยวิชำส่ง Course specification and 
Report ก่อนวันเปิดภำคกำรศึกษำ และ หลังสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน 30 วัน 

4. ก ำหนดให้มีกำรชี้แจงแนะน ำผู้เรียนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของแต่ละ
รำยวิชำในช่วงต้นของกำรเรียน 

3.5.2.3 กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ 
มีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ต่อเนื่องตั้งแต่เข้ำสำขำจนจบหลักสูตรเพ่ือดูแล

ด้ำนกำรเรียนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
3.5.2.4 กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ 

นักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำร
สอบผลคะแนนและวิธีกำรประเมินผลได้ที่หน่วยทะเบียนคณะฯ เพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนตรวจสอบ และ
แจ้งผลให้คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ที่ 1.1 ด้ำนวิชำกำรระดับปริญญำตรี และคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะฯ รับทรำบ 

3.5.3 การประเมินผู้เรียน 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

1. ผู้ประสำนงำนรำยวิชำและผู้สอนจัดกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
วิธีกำรประเมินที่ระบุไว้ใน Course specification and Report และพิจำรณำให้เกรดและผ่ำนกำร
พิจำรณำรับรองโดยคณะกรรมกำรประจ ำคณะจำกนั้นจัดส่งเกรดภำยในเวลำที่ทะเบียนกลำงของ
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

2. มีกำรประเมินผลผู้สอน และรำยวิชำโดยผู้เรียนในช่วงปลำยภำคเรียน 
3. อำจำรย์ผู้สอนและผู้ประสำนงำนรำยวิชำจัดท ำ Course specification 

and Report ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุด กำรเรียนกำรสอน 
4. ก ำหนดให้มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมมำตรฐำนผลกำร

เรียนรู้ที่ก ำหนดใน  Course specification and Report ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำโดย
คณะกรรมกำรวิชำกำร จัดหำกรรมกำรเพ่ือทวนสอบอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของจ ำนวนรำยวิชำที่เปิด
สอนในแต่ละภำคกำรศึกษำและรำยงำนผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ที่ 1.1 ด้ำนวิชำกำร
ระดับปริญญำตรี 
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3.6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

3.6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้เพ่ือจัดซื้อตำรำ  

สื่อกำรเรียนกำรสอน  โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อย่ำงเพียงพอเพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนในชั้นเรียนและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ 

3.6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1. หนังสือ/ต ำรำ 
2. วำรสำร 
3. สื่อกำรเรียนรู้ 
4. ครุภัณฑ์ 
5. ฐำนข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 

3.6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1. มีคณะกรรมกำรวำงแผนจัดหำและติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 
2. อำจำรย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรำยชื่อหนังสือสื่อและตำรำไปยังคณะกรรมกำร 
3. จัดสรรงบประมำณ 
4. จัดระบบกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 

3.6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1. ประเมินควำมเพียงพอจำกผู้สอน ผู้เรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดระบบติดตำมกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรประเมิน 
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3.7. ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรร้อยละ 80 มีกำรประชุม
หลักสูตรเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร
ด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง  
โดยต้องบนัทึกกำรประชุมทุกคร้ัง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(2) มีรำยละเอียดของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำและรำยละเอียดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม ตำมแบบ Course 
specification อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแตล่ะ
ภำคกำรศึกษำให้ครบทุกวิชำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของรำยวิชำและ
รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม
ตำมแบบ Course specification ภำยใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรของหลักสูตรตำม
มหำวิทยำลยั/สภำวิชำชีพก ำหนด ภำยใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษำตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน Course specification อย่ำง
น้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแตล่ะปี
กำรศึกษำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(7) มีกำรพัฒนำ/ปรบัปรุง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กล
ยุทธ์กำรสอนหรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำกผลกำร
ด ำเนินงำนที่รำยงำนในผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร
ปีที่ผำ่นมำ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศหรือ
ค ำแนะน ำดำ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(9) อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร
และ/หรือวิชำชพีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(10) จ ำนวนบุคลำกรสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถำ้มี) ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ได้รับกำรพฒันำทำงวิชำกำรและ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(11) ระดับควำมพงึพอใจของนักศึกษำปสีุดท้ำย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(12) ระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

         

 

ผลกำรด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีกำรศึกษำ  
เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์กำรประเมินผ่ำน คือ มีกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 
1–5 และอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ภำคผนวก  
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ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสภำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 

 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

130 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 131 
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ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำ
สถำบันกำรศึกษำ 
เอกสำรแนบ 

ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) (เฉพำะวิชำที่ขอเทียบองค์ควำมรู้) 
เอกสำรแนบ 
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